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নিবেদন 
কোনো'লেখকেব সমগ্র কনাবলী প্রকাশেব প্রযোজন সাধাবণতঃ. তখান চূহয যখন 

সেগুলি ইতস্ততঃ'ছডিযে থেকে দুক্প্রাপোব কোঠায পড়ে; আবাব দীর্ঘাদনেৰ 'িস্মাতির ধূলো 
ঝেডোঁপাঠকেব সঙ্গেনতুন কবে পাবিষেব চেষ্টাও "থাকে কখনো । "শঙ্করনাথ ঃরাষের 
বচনাবলী:প্রকাশেব কাবণ কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। দশবছবের ওপরে প্রধাত এই লেখকের 
্রহ্থাকাবে প্রকাশিত 'সব, ব্চনাবই" নতুন/.সংগ্কবণ হচ্ছে নিবিমিত। লাপ্তাহিক 
বেস্টসেলাবেব তামামীতেও'তাব £নাম প্রাষই চোখে" পড়ে। তবু আবাব নতুন" বৃূপে 
এই আযোজন'কেন-_সংগতভাবেই «এ প্রশ্নাজাগ্ে। আব তাৰ উত্তব' পেতে গেলে, 
অবাহিত হতে হবে এই বচনাবলীব বৈশিষ্ট সম্বন্ধে । শঙ্কবনাথেব বচনা তো শুধু এক 
সাহিতিক দৃষ্টি নয, আজকেব জীবনযন্ত্রণায বিভ্রান্ত মানুষেব সামনে1তা এক ধুব মূল্য 
বোধেব আদর্শ। সেইংআদর্শেৰ আলোধ মুমুদ্ধু হদ চিনে নিতে পাবে নিজ্তেব আস্তত্বের 
্বৃপাটিকে , সংশবী-পাধধুশান্তি, আঙ লাভ কবে সান্ুনা। মহৎ সাহিত্যের সেই তো৷ 
ফলশ্ুতি।' সেই মহাফল 'কামনা কবেই শঙ্কবনাথেব সাধক সমগ্রকে আমবা এই 
সংস্কবণেব মাধ্যমে এনে দিতে চাইসকলেব আধত্তেব মধ্যে। সর্বপ্রকাব দানেব মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যে পবাবিদ। দান কবে গেছেন শঙ্কবনাথ তাব গ্রন্থবাজিতে--তাব বুফল 
যেন সর্বাধিক লোকে গ্রহণ কবতে পাবেন সেই প্রত্যাশাতেই এই সুলভ সংস্কবণের 
পবিক-পনা। 

_ আধুনিক বাংলাসাহত্যে এক আভনব বসধাবার উৎস মুন্ত করে 'দবেছেন 
শঙ্কবনাথ। সে ধাবাব নাম আধ্যাত্িক সাহিতা। ভাবতবর্ষেব শ্রেষ্ঠ মহাগুবুষদেব 
জীবনী অবলম্বনে বাঁচিত হযেছে সে সাহিত্যধাবাব কথা"শবীব। কিন্তু সে বলা তো 
শুধুই সাধুপুবুষদের 'জীবনী" নয । কোনো অসাধাবণ ব্যক্তিত্বের জীবংকালেব ঘটনাব্দীর 
বিববণ ও বিশ্লেষণের মাধামে মেই চবিত্রেব পবিচয প্রদানই সাধাবণ জীবনীব লক্ষ্য । 
শঙ্কবনাথেব বাঁচত জীবনীসমূহ কিন্তু না জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনাকে অবলগ্বন করে 
এগিষে গেছে গভীবতৰ লক্ষ্াভেদে । ভাবতবর্ষেব সাধব সমাজে জীবনকাহিনীতে তিনি 
অন্বেবণ কবেছেন তাদেব শাশ্বত সাধনাব মর্মকথা । গেই উদ্দেশ নানা মত, নানা সুনির 
বিচির শোভাযান্নাব পথে সন্ধানী গাঁথক শঙ্কবনাথ। যোগী, বেদাতী, ভান্রিক মবামযা 
-সকলেবই উদাব আমন্ত্রণ জেখানে। 

সাধাবণতঃ সাধুপুবুষদেব জীবনী তাদেব িষাবর্থেব বাবাই বচিত হবে থাকে৷ হলে 
ব্য্তিগত আবেগেব কুষাশায যথার্থ সত্যেব সববৃপাটি যায ল্লান হযে। শক্কবনাথেব 
নির্মোহ সভাসন্ধানী দৃষ্টিতে সেই মোহ-আববণ কখনো বাধা হযনি। বৈজ্রানিকের 
সামবসোব শিতে তিনি আমাদেব জন্য অপাবৃত কবে দিবেছেন নেই দুল'ভেব দর্শন 
দ্বাব। এই শন্তি শক্কবনাথ লাভ কবোছলেন এক যোগীশ্বব মহাজ্মাব কৃপাব । শববনাথের 
বচনাব যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে হলে সেই কৃপাসিহ জীবনের কিছু ইতিহান জালোচনার 
প্রয়োজন জাছে। 



[৪ 1 

শরচ্কবনাথ বায লেখকেব ছনরনাম, প্রকৃত নাম প্রমথনাথ ভাচার্য। ১৯১১ সালে 
আবিভন্ত বাধলায ঢাকা জেলাব বাধঝ। গ্রামে খাতুলালবে প্রমথনাথেব জন্মা। মাতামহী 
মধুমালাদেবী ছিলেন সেকালেব ছান্রবৃত্তি উত্তীর্ণ৷ বিদুধী। ভাব প্লেহমধুব ব্যাস্ত শিশু 
প্রমথনাথেব চবিক্তগ্নঞনে গভীব প্রভাব বিদ্তাব কবেছিল । পাবিণত ব্ঘনেও দি'দিপাব 
প্নেহস্মৃতি স্মবণ কবে ঙাব চোখ অগুসজল হযে উঠতো । শৈণবজীবনেব এই গ্লেহাতুবতাব 
আতিশব্য প্রমথনাথেব চবিব্রে কোনোবকম দুর্বিন বা দুঞ্শীলতাব পাঁববতে এনোছলো 
এক সবাঙ্গীণ পবিত্ীপ্তবোধসঞ্জাত সহ্ৃদধতা । স্বভাবেব এই মধুব উপাদান আজীবন তাব 
চাবপাশেব পাবমণ্লকে গ্নেহসুকুমাব সামাজিকতাব ভবিষে বেখেছে। 

প্রমথনাথেব িত। যোগেন্দ্রনাথ ঢাক। শহবে ওকালতী কবতেন। ডাব অনুগ্ঠাবত 
্শ্রষে জ্যাঠতুতে৷ ও অনুজ ভাইযেবা৷ সকলেই ছান্রববসে পারি বিপ্লবী বাজনীতিতে যোগ 
দিযোৌছলেন। এই পবিবেশেব প্রলোভন অনাধাসে এাঁডযে গেছেন কিশোব প্রনথনাথ । 
সকলেব মধ্যে সবচেষে জনাপ্রধ হযেও তানি একা ছিলেন এ দলেব বাইবে। সেই 
অবিবেচক আবেগে বসেও তন চিত্ত। কবেছেন অন্য ধাবাঘ। ভাঙাব পথ নব, গডে 
তোলাব লক্ষ্যই ববাবব তাকে টেনেছে। পোগোজ স্কুল থেকে গ্রবোণিকা পবীক্ষাঘ উত্তীর্ণ 
হযে প্রমথনাথ ঢাকা 'বিশ্বাবিদ্যালযেব জগন্নাথ ছলে যোগদান কবলেন। এ সময হুলেব 
নানা সাংস্কৃতিক কার্যবলাপেব সঙ্গে তান নাবডভাবে বুন্ত হযে পডেন। হলেব মুখ- 
পনর 'বাসত্তিকা' সম্পাদনা কবেছেন, লাভ কবেছেন 1ববেকানন্দ গদব+। হলেব 
প্রোভোস্ট এরীতহাসিক বমেশচন্দ্র মনরসদাবেব সঙ্গে এইসমঘ তাব বে ঘাঁনষ্ প্লেহসগ্ন্ধ 
স্থাঁপত হয তা অল্লান ছিল জীবনেব শেষ 'দন পর্যন্ত। ঢাকা 'বশ্থাবদ্যালঘ থেকে 
অর্থনীতিতে এম এ" পাস কবে কলকাতা এলেন প্রমথনাথ। আইনজ্ৰ [তার ইচ্ছা 
ছিল জ্োষ্ঠ পুত্রকে নিজেব জীবিকা প্রাতীষ্ঠত কবা। কিন্তু প্রমথনাথেব বন্তে দিল অন্যতব 
আকর্ষণের আস্থিবতা ॥ ছান্নবষস থেকেই আব সকলেব অনুসবণে গতানুগতিক জীবনে 
গা ভাসিষে শান্তি পাননি 'তানি। পেশাগত ক্ষেত্রেও নতুনেব সন্ধানে উন্মুখ হলেন। 
এমনি আস্থিব সমবে তাব পিচষ হল এক মহান ব্যানতিত্বেব সঙ্গে। তবুণ প্রনথনাথেব 
পক্ষে কঠিন হ্যাঁন এই মানুষাটব মহত বোঝা-_এখানেই ভাব নিজেব গহনীষতা । 
জবা ছাড। জহবতেব আসল মূল্যাবন অন্যেব পক্ষে অসম্ভব । অনাযাস আত্মসমর্পণের 
গুণে তানি আকর্ষণ কবে নিলেন এই মহাপুবুষেব অপাবিসীম কৃপা । জীবনপথের 
নিশ্চিত নির্দেশটি দিলেন 1তিনি__আব গ্রমথনাথ সে নির্দেশ গ্রহণ কবলেন সব্ান্তঃকবণে, 
সনিষ্ঠাব। যোগীশ্বব কালীপদ গ্হবাধ হলেন প্রমথনাথেণ 81500, 01010502797 
83৫ ৪৮:০০-_তাব সর্বকর্মেব নিষস্তা, আলোকাঁদিণাবী অগ্রজ--দাদা, কালীদা । 

্রীু্ত গুহবাষ প্রথম জীবনে ছলেন পাক্ুষ বিপ্লবী কী । কাবাবাপকালে কবি 
নজরুলেব সঙ্গে তাৰ পবিচধ হয। নান৷ দুর্ধপাকে উদ্ভ্রান্ত কাব এই মানুষটির মধ্যে 
খুঁজে পান শান্তির পবমাশ্রয । ১৩৪২ সনে ১৭ই (জোর নবযুগে 'আমাব সুন্দব' প্রবন্ধে 
দন তিন স্পষ্ট কবে ?লখেছেন_-“এমন সমঘ এলেন আমাৰ এক না দেখা বন্ধু। 
তান তাব বন্ধু আমাব এক বিদ্রোহী বন্ধুব মাবফত আমায অপবুপ চৈতনা দিলেন। 



[€ । 

"আমাৰ গকল ভ্রালা ঘন্ত্রণা ধাঁবে ধীবে জুঁভিবে যেতে লাগল । আমাব অন্ত 

বুচে গেল ৮ দ্বিতীববাব 'নবধূগ' সম্পাদনাব ভাব নিষে এই পীবদ্রোহী বন্ুল্ও নজবল 

সেখানে টেনে নিলেন তার সহযোগী কবে এইসনঘ ।প্রম্থনাথ প্রা নিত্য যেতেন 

'নবধূগ' আঁফসে। কালীদা ও কাজীদাব সঙ্গে এই বৈঠকে যোগ দিতেন নাবাজীবলেব 

আবেক বন্ধু, সাংবাদিক অমলেন্দু দাশগৃপ্ত। সাহিত্য, বাজনীতি, সমানীতি আব্যাত্ি- 

কতা- চিন্তাজগতেধ সবগুলি ভানলাই খোলা ছিল এ আসরে । শ্রীগুহবাষেব জীবনে 

বৃপান্তবেব পর্বটি তখনো চলেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেব সামনে একে একে উন্দীলিত হচ্ছে সেই 
অলৌকিক কাহিনীব পৃষ্ঠাগুলি। প্রমথনাথও তাব সাক্ষী। এই অভিজ্ঞভাব আলোষ 

উদ্ভাঁসত হয়েছে ভাবও ছাযাসংশাঁষত চেতনালোক । মৃত্যুব অব্যবাহত আগে "হুমা 
পৃজাসংখ্যাঘ পবপব তিনবছব ধবে এ বিবষে অনেক কথাই লিখেছেন তাঁন। এ 
ব্চনাগুলি তান লিখেছেন জ্নামে। “শঙ্কবনাথ' নামের ছদ্র-আববণ মোচন ববে নিজের 
ব্যন্তিগত জীবনেৰ সত্য-অভিজ্ঞতাকে পাঠকেব মুখোমুখি বসে মেলে ধবেছেন এখানে । 

্রস্থাকাবে অপ্রকাশিত সেই, কনাগুলিও শেবখণে সংগ্রাথত হবে। 
শঙ্কবনাথের বচনাব বিষষবন্তু যে অধ্যাত্ুলোক সেখানে লৌকিক জলৌবিকেব 

সংমিশ্রণ অবাধ। সাধাবণ পাঠকেব কাছে এ ধবনেব ব্চনায যে অনেকখানি সংশবেব 
অবকাশ থেকে যায এ কথ প্রমথনাথ জানতেন । 

১৯৫২ সালে “হিমাদ্রি' পন্নিকা প্রকাশের পব সম্পাদকবূপে অনেকটা বাধ্য হযেই 
যখন তিনি এই জীবনীগুলি লিখতে শুবু কবেন, তখন এইসব অলোৌকিব- উপাদানের 
প্রকাশ্য উপস্থাপনে তাব অনেকটাই কুগ্ঠা ছিল! শ্রীগুহবাঘ সেসমযে তাবে দিবেছেন 
আশ্বাস আব অনুপ্রেবণা , পাধকজীবন ও সাধনাব নান| কুটবহস্য উন্মোচন কবে বু 
জিজ্ঞাসাব সমাধান কবেছেন। 'সাধুসস্তেব মহাসংগমে, গ্রন্থে প্রমথনাথ স্পষ্ট কবে 
বলেছেন, 'সাধনা ও সিদ্ধিব তত্ব এবং ভাবতীব সাধু মহাত্মাদেব কাহিনী ও মাহাত্মে ঘা 

কিছু আম জেনেছি, তা এ যোগীশ্ববজীব কুপায। বন্তুত এই পর্ব থেকে শওকবনাথেব 
জীবন নিবেদিত এক আত্মাব ইতিহাদ। কথাষ বলে, 'গুবু মিলে লাখে লাখ, শিব না 
মিলে এক? এমাঁন একতম শিব্য ছিলেন শঙ্কবনাথ | গুবুব মাহাত্ম্য ও মহতুকে 
সনিষ্ঠাষ অনুধাবন কবাই ছিল ভাব বনেব শ্রেষতম কৃত্য। সাধুসন্তদেব পুণ)জীবনী 

চেষেছেন তিনি। তাই শুধু মহাপুবুবদেব জীবনেব কাহিনী নষ, তাদের দাধনাব বাহিনীও 
সমান তথ্যবহবূপে সঙান কবেছেন প্রমথনাথ । নৃপেন্কৃকণ চট্রোপাধ্যাঘ নে জনু- 
সন্ধানকে “বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা'ব অভিধা প্রদান কবেছেন। বলেছেন, 'এই বই পড়া দানে, 

ভাবতেব অধ্যাত্বিক ভাব-গদ্গায অবগাহন দ্বান বঝা।' দাপ্তাহিক "হিনাহি' পাঁকোষ 

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তব মুখে বচনাগুলিব কথা শুনে গ্রীমুখোপাধ্যাব এগিবে এলেন 

্রন্থাকাবে এই ক্নাবলীব প্রকাশে । 



[ ৬ 1! 

১৯৫৮ সালে 'ভাবতেব সাধকে'ব প্রথম প্রকাশ । আব প্রথম প্রকাণ থেকেই 
জনচিত্তজয়েব এক আশ্চর্য ইীতিহাস। 

ভন্ত, জ্ঞানী ও উপন্যাঁসক-_এই তিন সন্গাব সাগলনই প্রমথনাথের প্রাতভাব 

বোঁশষ্যা। এব ফলে ভাবতবর্ষেব যে শাগ্বত প্ীতহ্য সন্ধে তিনি বাঙালী পাঠকবে, 

সচেতন কবতে চেয়েছেন, সে কাজ সম্পন্ন হরেছে বড় সুচাবুভাবে। উপস্থাপনার নাটকীব 
ভান, বর্ণনাব কাঁবদ্বপূর্ণ বীতি এবং সবোপাঁৰ বিষয়বন্তুব লানিষ্ঠ জ্ঞান বাংলা জীবনী- 
সাহত্যে শঙ্কবনাথকে গ্রে্ঠতম আসনেব অধিকারী কবেছে। গুীজনেব জীবনী বচনাব 

মুখ্য উদ্দেশ্যে হল তাব বিশেষ গুণণাটব পবিচয প্রদান । এদিক থেকে দেখলে কত 
দুবৃহ ছিল প্রমথনাথেব কর্তব্য । অবাঙ্মানসগোচব যে বহস্য তাকেই বৃপ 'দিতে 
বসেছেন শতাঁন। শরহাপুব্ুধদেব জীবনী সেই অবূপে পৌছবাব বৃপমঘ সোপান। 
ন্রযোদণখণ্ড 'ভাবতেব সাধক", দুইখও 'ভাবতেব সাধিকা'ব শেষে দেই আবোহণেব দোষ 
সীমা উত্তীর্ণ হয়োছিলেন লেখক | তাবপবেব গ্রন্থ “সাধুসতেব মহাসংগমে | সে গ্রন্থের 
“প্রাক ভাষণেব' সূচনায় 'তাঁন লিখেছেন, 'আধ্যাত্িক মহাসংগম বলতে তাত্বিক সুধী- 
জনেবা বোঝেন এন একটি পাবিত্র এবং বৃহৎ সংগমস্থলকে যেখানে নান। দগৃদেশ থেকে 
এসে মিলিত হযেছে বহু বিচিত্র সাধনাব ধাবা, আব তা বিলীন হযেছে মুক্তি, মোক্ষ বা! 
রহ্মানর্মাণেব মহাপাবাবাবে সেই মহাপাবাবাবেব মহাতীর্ঘে পৌঁছেছেন লেখক, ঘটনামঘ 
জীবনেব তথা জীবনীর বৃূপলোকে তিনি আব আবদ্ধ থাকতে চান না। তাব চেতনাষ 
এবাৰ পবামুন্তিব আহ্বানাঁট স্পষ্ট হযে এসেছে। এই গ্রন্থে বার্ণত কাহিনীগ্লুলব অন্তন্তলে 
উদ্বোলত মেই আহ্বানে আকর্ষণ । ১৩৭৯ ও -৮০ সন্বে "হম শাবদীযা সংখ্যা 
তাই নিঃসজ্কোচে ব্যস্ত কবলেন নিজেব অধ্যাত্মজীবনেব আশ্চর্য আঁভজ্ঞত৷ ৷ বলা বাহুল্য 
সেখানেও প্রমথনাথ নিজেকে স্থাপন কবেছেন হীতহাসেব আধাবমারবূপে। এক আশ্চর্য 
সংঘটনেব "তান দুষ্টা-_ব্যান্তীহসেবে এটুকুই তাব নিবাভমান ভূমিক!। 

পবাজ্ঞান যিনি উপদেশ কবতে পাবেন এমন লব্জ্ঞান বন্ত। যেমন দুলভ, তেমান 
সুদুলভি যান নিপুণবূপে অনুশিষ্ হতে পাবেন এমন তাঁনষ্ঠ শিষ্য 

'আশ্চর্যোবন্ত। কুশলোহস্য লব্ধ। 
আশ্চয্যোজ্ঞত৷ কুশলানুশিষটঃ 1 

এই উভব ভৃঁমকাই প্রমথনাথ অনাযাসে পালন কবতে পেবেছেন, আব তাবই ফলে 
সম্ভব হযেছে এই গ্রন্থবাজী কনা । আব এই দুই ভূমিকাতেই তার সার্থকতাব মূলে 
বেছে গুবুব প্রাত অনিঃ্শেষ আনুগত্য । এ আনুগত্য সমু চিত্তে আবিবেকী আত্ম- 
সমর্পণ নব । জ্ঞান ও বুদ্ধ আলোকে, শান্ত্রানুশাসন ও খীতহ্যপবল্পবাব গবশ্লেষণে 
একে তানি অর্জন কবেছেন । আব একবাব অঞ্নৈব পব আব কোনো দদিধা জাগো, 
পিছু কিবে দেখাব প্রশ্ন ওঠোঁন কোনোদিন। এজন্যই এই দুর্গম পথে ভাব যান 
এত অনাযাস, গাঁত এত সাবলীল । 

ব্যক্তিগত জীবনে প্রমথনাথ ছিলেন অত্যন্ত সহদঘ সামাজিক মানুষ, কর্তব্যপবাধণ 
গহস্ামী, প্লেহশীল স্বামী ও পিত। তব সুবাঁসক হাস্মালাপ, সহজ কথাব ছলে গভীর 



ঢ.এ:] 

তত্ত বিশ্লেষণেব প্রতিভা এবং সবোপাবি সকলেব সঙ্গে সহমীর্মতাবোধেব অ-নহজ ক্মঅব 
আনিবার্ভাবে আকৃষ্ট হযেছেন অসংখ্য মানুষ । অসামান্য ধীশন্তি ও সহজাত বৃদ্ধিব 

প্রাখ্যে লৌকক অথবা চিন্তাগতেব যে কোনো সমস্যাব সমাধান কবতে পাবতেন 
অনাধাসে। যে কোনোভাবে অপবেব আরতি অপনোদনে তিনি ছিলেন সদা উৎমুব-। 
-সর্দা বলতেন, শনজেব শ্রীপুত্রেব আবামেব আযোল্রন ত কুকুব িডালও কবে থাকে । 
সকলেব পুুখেব কথা যাঁদ ভাবতে না পাবি তবে যানুষ হযে জন্মেছি কেন।, বলা 
-বাহুলয, সাধাবণ মানুষেব পক্ষে এমন চিন্তাধাবাকে সাধুবাদ দেওষা যত সহজ, গ্রহণ 
কৰা তেমন কঠিন। প্রমথনাথেব পক্ষে এ মনোভাব তে। শুধু তাত্তিক চিন্তাব ফল নষ, 
“এ তব স্বভাবেব প্রবণত। । এজন্য বাহ্যিক লাভ-ক্ষাত 'নন্দা-প্রশংসাকে সমভাবে গ্রহণ 
কবে নিজে যা কর্তব্য বুঝেছেন ত৷ থেকে বিবত হননি কোনোদিন । সুকুমাব সংবেদন- 
সীল স্বভাবেব মধ্যে আদর্শে প্রতি আবিচল নিষ্ঠাব যে বজ্জাদাপি কঠোবত৷ নিহিত ছিল, 
বাইবে থেকে অনেকসমবই তাব হদিস পাওধা যেত না । দাবৃণতম বিপর্যষেব দিনেও সদা- 
প্রসন্ন আননে একটি দুশ্চিন্তাব বেখা কখনো প্রকট হযানি। চিত্তেব ছ্থৈর্ হযানি বিপর্যস্ত । 
কাজেব ফাকে ফাকে যে আসছে তাবই সঙ্গে মেতে উঠেছেন হাস্যালাপে । আবাব 
বিদাষেব পবমুহর্তেই কলমটি খুলে ঠিক ছেডে দেওযা পঙ্ন্তিব অনুবৃত্তি কবেছেন আঁতি 
অনাবাসে। চিত্তের এই শমত৷ সাধাবণ দৃষ্টিতে আশ্চর্য মনে হলেও প্রমথনাথেব পক্ষে ছিল 
স্বভাবসিদ্ধ। তাব সহজাত চিন্তাশীল ধীবস্বভাব আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি লাভ কবে পাঁবিণত 
হযোছিল সুখে-দুঃখে অনুষ্িগ্রমন স্থিতধী চেতনায। রক্বনিষ্ঠ গৃহস্থেব যে গৃণাবলীব কথা 
শোনা যায, ভক্তিতে ভদ্রতাষ, প্লেহে, সথ্যে, কর্তব্যে__সাংসাবিক সমস্ত সম্বন্ধে তাব আদর্শ 
শছিলেন প্রমথনাথ ৷ তাব িবোধ।নেব পবে হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাব ১৩৮১ সনের 
শাবদীষা “হমাদর'তে 'আধুনিক চিন্তাধাবা' নিবন্ধে লিখেছেন--“আমাব দুঃখ হয 
ভাবতীষ ধাবাষ চিন্তা কবিবাব মানুষ ভাবতবর্ষে নাই। পৃজ্যপাদ প্রত্যাগাত গ্বামী 
লীল। সম্ববণ কবিধাছেন। শিববাত্রিব সাঁলতা শ্রীগোপীনাথ কিবা কেমন আছেন 
জানি না। কাহাকেও ভিজ্ঞাসা কবিতেও ভষ পাই। সদৃগৃহস্থ সাধু আমাদের চিব 
আদবেৰ প্রমথনাথ আমাদিগকে কীদাইযা অকালে ইহলোক ত্যাগ কবিলেন। চোখেব 
সম্মুখে তো গৃহীব একটা আদর্শ ছিল, একান্ত ভবসাগ্থল সুহৃদ ছিল আমাব প্রমথনাথ । 
কাহাব মুখ চাহিষা আমবা বুক বাধিব।* 

বলা বাহুল্য. বযাঁষান বৈষাবেব এই বেদনা, এই মুল্যবোধ আক্কেব সঙ্ধান্তে অতি 
বিবল । সেক্কন্য ব্যন্তি প্রমথনাথেব চাবিত্যশীন্তব যথার্থ মূল্যাযনও সাধাবণ্যে হওয়া বঠিন। 
প্রমথনাথ তাব আলোচিত সাধূসন্তদেব আদর্শেই জীবনকে গ্রহণ ববোছিলেন। এই 
লৌকিক সংসাবে থেকেও দৃ্টিভঙ্গিব মহনীযতাঘ অলৌকিক তাব জীবন । তাই হযতো 
লোকোত্তব জীবনের ডাক তাব কাছে এত শীঘ্র এসেছিল । ১৯৭৩ সালে ৮ই নভেগ্ঘব 
মাত্র বাষাট্র বছৰ বযসে প্রমথনাথ ইহলোকে ত্যাগ কবেন। তবে মহৎ জীবনের সার্থকতা 
এই, তিনি মবদেহ ত্যাগ করলেও নিত্যকালেব জন্য গচ্ছিত বেখে গেছেন ভাব চিন্মায- 
চিন্তা। তাব অধাযন ও অনুধ্যানেব ঘে ফলশ্ুতি তিনি ীলাঁপবদ্ধ ববে গেছেন হহা- 
কালেব ভাগ্ডাবে তা চিরকালের সম্পদ হযে থাকবে । -জয্বস্তী ভট্টাচার্য 
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শ্রীতৈলঙ্গস্বামী 
বাবাণসীব অ.কাশগা ব্ প্রভাতেব আলোক-ছটা সবেমান্ ফুঁটিষা উঠিতে্ছে। বিশ্বনাথ 

মান্দবে মঙ্গলাবতি শব হওযাব আব বেশী দোব নাই । এঙ্খ ঘণ্টাব ববে সাবা পথঘাট 
মুখাবত | দিকে দিকে শোনা যাষ লুদ্ভীব স্তবধ্বান -শিব-শাদ্ভাশস্কবহৰ- 
মহাদেও। 

বেণীমাধবেব ধজাষ নিকটেই ্ঞগঙ্গ।ব প্রাচীন ঘট । পাথবেব সোপানগ্ল ধাপে 
ধাপে নিচে বহজ্দুবে নাগা গিযাছে। সন্মুখে অর্ঝচন্দ্রাকসে গ্রনাক্তি পুণাতোষা 
জাহবা। 

ভব মুমুক্ষু নবনাবী বোজই দলে দলে দ্লানান্তে এই ঘাটিব উপবে উঠিষা আসে। 
মহাকাষ উলঙ্গ সন্নযাসীব চবণে তাহাবা শনবেদন কবে নগ্রদ্ গ্রণাত | হন হব বশ: বম 
গননাদে শিবে তাঁহাব ঢাঁলষা দেষ পুজ্পাঞ্জাল আব গঙ্গাবাব 1 

নির্বিকার ধ্যানগণ্ভীব যোগীব কিন্তু কোনাদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই ৷ ভান্তেব দল জানে 
তাঁহাকে সচল বশ্বনাথবুপে । প্রাতাদন এমান কাঁবযা এই মহ।পুবৃষকে তহাবা 
দর্শন কবিতে আসে, সমাঁধমগ্ণ নিষ্পন্দ দেহে অর্পণ কবে শ্রদ্ধার্ঘন, কৃতার্থ হইযা 
গৃহে ফাবষা যাব । 

কাশীধামেব আবালবদ্ধবানতাব কাছে এই মানববিগ্রহ তৈলঙ্গ মহাবাজ নামে 
পাঁবাচিত। প্রাষ দেডশত বসব ধাঁবধা এই শিবপুবীতে তিনি বিবাজমান ! যোগেম্বব 
মহাপুবৃষ বালষা লোকে ষেমন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিস্মযেব চোখে দেখে, তেমান জানে 
পবম আত্মজনবৃপে । আপদ বিপদ' ও সঞ্কটেব দিনে এই মহাত্বাক্ই গবমাশ্রষে তাহালা 
দিনেব পব দিন ছযটিষা আসে। 

গঙ্গাব ঘাটে যে-সব ভন্ত নবনাবী একান্ত ঈনষ্ঠায যোগীববকে অথ দিতেছে, খোল 
নিলে জানা যাইবে, তাহাদের পিতা, 'পতামহ'ও প্রীপতামহও এগানভাবে এই দেবদুর্লভ 

পুবুষেব সাল্িধ্যলাভে হইয়াছে কৃতকৃতার্থ । 
প্রাষ দুইশত আঁশ বংসবেব সুদীর্ঘ জীবনে; কঠোব তপশ্চর্যাব ফলে তৈলক্গদ্বামী 

অর্জন কবেন অপ্াাবমেষ যোগাঁবভাতি। কিন্তু এই পবম সম্পদে অধিকারী হইফা 
জনসমাজ্ঞ হইতে তান দুবে সাঁবষা থাকেন নাই, মহীন্কামী আর্ত লানবেব কল্যাণে 
জীবন-পথেব দুই পাশে এ সন্পদ অবলপলাষ [তান ছডাইযা দদিষা যান । 

স্বামীজ্রী ছিলেন যোগসাধনাব প্রদীপ্ত ভাস্কব । এই জ্যোভন্মান গহাপনেষের 
চবণতলে বাঁসধা সাধক ও দর্শনার্থাব দল দিনেব পব দন আলোবদ্লান কাঁবযাছে, জীবন 
তাহাদেব সার্থক হইযাছে। কিন্তু মহাযোগীব প্রকৃত স্ববৃূপ কি তাহলে উপনাদ 

কাঁবতে পাবিষাছে » বে-ই বা জানিষাছে এই ঈনগৃড অধা-ভুজীবনে গৰম আহা ও 

এই কবৃণাঘন “সচল-ক্বনাথে'ব দিব্য স্পর্শে কত জীব যে শিব হইবা উঠ্িফাছে, দে 
দন্ধ্নই বা জযজন বাখে ? 
তত শপ সি 



ই ভাবতেব সাধক 

বাবাণসাীব মহাতীর্ঘে ভন্ত সাধকদেব সংখ্যা নিতান্ত কগ নথ । প্রা একশত নুশ 

বংসবকাল ব্যাঁপিষা জ্বামীজীব উপদেশ ও আশীর্বাদ তহাদেব অনেকে লাভ বাঁবধাছেন, 

সাধনজাঁবনকে কাঁবষা তুঁলযাছেন উদ্জবলতব | 

স্ুদশ শতকেব প্রথম গাদেব কথা । অন্জদেেৰ ভীজষানাগ্রান অঞ্চলে হোলযা 
নামক এক বার্ধঝ জনপদ তখন বর্তমান ছিল। নবাঁসংহ নাও সেখানকাব এক 

ভূম্যাঁধকাবী। সং ও ধর্মপবাষণ বালযা সকলে তাঁহাকে সমান কাঁত। তাঁহাব হর, 

ভাঁতমতী পাঁধকা বিদ্যাবতীবও সুনাম ছিল যথেষ্ট। গ্বামী স্ত্রী উভবে মালষা 

দেবপজা, ব্রা্মণপেবা ও ধ্মাচবণে সদাই বত থাঁকতেন। 

দর্ঘকাল আঁতবাহিত হইলেও বাও-ম্পাঁতব কোনো সন্তান জন্মে নাই । বংশবক্ষাব 

জন্য নবাঁসংহ তাই বড উৎকাঁণ্ঠত হইযা উঠেন । অবশেষে বাধ্য হুইযা আবাব তাঁহাকে 

আব এক 'বিবাহ কাঁবতে হব । 
গ্হে বহন যাবৎ িবালঙগ গ্রাতিষ্ঠিত বহিষাছে। এবাব হইতে এই দেবাবগ্রহেব 

সেবা-পজোতেই বিদ্যাবতী তাঁহাব বেশীব ভাগ সময কাটাইযা দিতে থাকেন । 
দেবাঁদিদেবের কৃপাব ধাবা অতঃপব একাঁদন নামিযা আসে, ১৬০ খাঘ্টাব্দেন এক 

গ:ুণ্যলগ্নে বিদ্যাবতী একাঁট সূলক্ষণধযন্ত পাুরসন্তান লাভ কবেন। নবাদংহেব গৃহ 
মুখব হইযা উঠে আনন্দ কলববে। 

গশবেব কবুণাষ জন্ম, তাই গশুব নামকদণ কবা হয-ঁশববাগ । এই 1গববামই 
উত্তবকালে ভাবতেব অধ্যাত্ব-গগনে আ'ব্ভূত হন মহাযোগী তৈলঙ্গম্বামীনূপে । 

গিববামের আঁবর্ভাবেব কছ7কাল পবে নবাঁসংহেব অপব গরীব গভে'ও এক পন 
সন্তান জন্মে, তাহাব নাম বাখা হয শ্রীধব । 

বদ্যাবতী সৌদন শবজীব ধ্যানে মগ্ন নাহযাছেন। শু শিবসাম নিকটে বাঁসযা 
আপন মনে খেলাধুলা কাঁবতোঁছল, তাবপৰ শান্ত হইযা কখন বে ।স ঘ:সাইযা পাঁভযাছে, 
মা তাহা লক্গ্য করেন নাই। পুজা ধ্যান শেষ হইবাব পব হঠাৎ এক অলোকক দৃশ্য 
দৌখযা তান 'বাঁস্মত হইযা গেলেন। দৌঁখলেন, বশবাঁবহে হইতে 'নর্গত হইতেছে 
অলোৌকক জ্যোতিন ধাবা, আব সাবা গ্ভ'মান্দবাট আলোকত হইযা উঠিষাছে। 
ক্ষণকাল পবেই এই জ্যোতি ভূতলে শ্াঁষত িশুব দেহে বিলীন হই্যা গেল । 

বড অদ্ভূত কাণ্ড। বদ্যাবতীব মনে জাঁগিল অজানা আশঙ্কা, বপ্তব্যন্তে পর্রকৈ 
কোলে নিষা সেখান হইতে চাঁলযা আগসলেন। 

নবাসংহেব নিকট ও ঘটন্যাট বলা হইলে স্ত্রীকে তান সান্না দিলেন, “ওগো, তুমি 
মিছে ভেবো না। এতে ভয পাবা ছুই নেই। এসন্তান তুমি লাভ কবেছো 
[(বজীব কৃপাব, এ তোমাব দীঘ আবাধনাব ফল। প্রভু দেবাদিদেব আজ এ ইজতাঁট 
এভাবে তোমাধ 'দষে গেলেন 1 

বালক ?শববাম বড স্বভাবগম্ভীব। সে যেন শিগুবাজ্যেব এক প্যাতক্রম | খেলা- 
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ধুলাধ তাহাব কোনো আসত নাই! চল আনন্দমখা সঙ্গবেষ মবো দিই 
[নিজেকে সে বড বরত বোধ কনে । শব বালাক,লে বা ক্লোন বমদলই নধ, যৌংনেন 
উন্মেষেও এই উদাসীন মনোভাব তাহাব বাঁড়া উঠতে থাকে । 

পরের বৈধাগ্য ও বিষষাববীন্ত ছিল সহজাত। তাবপন ল্যাধকা জবনীপ উপদেশ 
ও দহাধতাষ গোডাব দিকে সে তাহাব ববাঁধানাদর্ জীবল-পথাট খাজধা পাব । এত" 
গদনের শবাবাধমাব ফলে দাধী বিদ্যাবতী যাহা ফিছু সাধনদল্পদ লাভ কাঁবধাছেন, 

পাবে জীবনে অকৃুপণ কবে তাহা ঢাঁলঘা দেন। অধ্যাতুজীবনেব প্রধান পদক্ষেপের 
কালে জননদই হন শিববাগেব শিক্ষবিত্রী। তাঁহাবই নিররশিত পথে তনণে পাধক 
অগ্রসন্দ হইষা চলেন । 

পাত্রের চালচলন, তাহাব এই বৈবাগা; নবাঁসংহ বাওকে কিন্ত চঞ্চল কাঁবধা তোলে । 
ধশববাম এখন যুবক । তাছাডা, বংশে সেজোষ্ঠ পূত্র। তা স্বভাবতই তাহাব 
গববাহেব জন্য ব্যস্ত হইধা পাঁডযাছেন। কিন্তু বিবাহ কবাইবেন কাহাকে? তবুণ 
পুত্রেষ মানসপটে ইতিমধ্যেই ফুঁটিযা উঠিবাছে সংসাবেন অনিত্যবোধ ! চিপকুমাব 
থাঁকষ, নিবৃপদ্নবে, তিনি সাধন-ভঙ্গন কাঁবতে চান। পতাব প্রস্তাবে তাই তার 
অসম্মাত জানাইঘা বাঁদলেন। 

সর্বাপেক্ষা বিস্মষেধ কথা, শিববামেব মাতা বিদ্যাবতী িদুজই ছেলেব এ মতকে 
সখর্থন কাবা বসেন । নবাঁদংহকে বঝাইযা বলেন, “আমাক শিববাম দংসাব কবতে 
চাষ না! চিবকুমাব থেকে সাধনভজ্ল কবে, ভগবান লাভ কপবে-এ সংকজ্গই সে 
কবেছে। বেশ তো। এ বকম পাধূসংকল্পে তাকে আব্ বাধা দেওষা কেন» ববং 
বলাছ কি, ঈশ্বব-দর্শন ক'বে সে বংশের মুখ উদ্জ্রবল কদকে | ঘন-নংনাব কদাব জন্যে 
তো গ্রীধবই বযেছে |” 

মহীবদী জননীব এই কথাষ সবাই সৌঁদন বিস্মিত হব, মগ্ধ হয | অতঃপর 
নবাসংহ আব বড ছেলেব বিবাহের প্রস্তাব নিষা পাঁডাপীডি কদেন নাই। 

শিববাগেষ লাধনজীবনেব প্রথম বাধাটি সেদিন গ্রষল হস্তক্ষেপে এমনি ক্যা 
অপনাবিত হব । 

বন্ধে নপসংহ বাওএন জীবনের ছলে হঠাত একাঁদন পল্লেকেশ ডক অনিল; গেল । 
ইশবদামেহ ব্বস তখন চল্লিশ বনের বেশী নষ 1 ইহাল প্রা বন বংলর গলে বিলাবতী" 
দেকীও একাল অন্দপাঁবভনপ্দন গাষা ক টাইবা প্রন্তান কাঁদলেন দাধনেণচত ₹দে। 
গপতাপ প্রলথে শিবঙগামের সংদাববন্থন শিথিল হইবাছিন, এহাল জনলদীল তিবোধলে সে 
বন্ধন একেবাবে ছিন্ন হইব গেল । 

তের শনশানেশ একপ্রান্তে একটি প্ণকিটিল তিন বাঁবালন । নিন হইলন 
অধান্তদবাষ 1 জি ভরতে শরীরে অপ্ুজল অছীল ও ল্রবনিশদন জননেল 
কেন” বিহুই দৌদন ভীঁহাতে সংকহ্প হইতে ল্হিত কাপতে পানে 

হি শে টি 
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বব-দম্প লব বৃহ আীৎরকে দন কাঁপা সংনাবেহ বপন তন তিল শর 



৪ ভাবতেব সাধক 

সাধনকুটিবেব একাঁদকে বাঁহযাছে চতাভস্মপর্ণ মহাম্মশান। আব একাদকে 

কল্লোলিনী তাঁটনণ। জীবন-মবণেব এই পটভুঁমকাধ বাঁসয়া দ:ুর্জেষ মহাসত্যকে িববাম 

উপলাব্ধ কীবতে চান) একান্ডে, পবম দিষ্ঠাষ, তাঁহ।ব সাধনা অগ্রসব হইযা চলে । 

ত্যাগ-তীতক্ষা ও কৃচ্ছসাধনেৰ ফল অবশেষে ফাঁলযা যায । কোন্ এক অনৃ্য 

শিব ইঙ্গিতে মমশানেব এ পর্ণকুটতটিতে সৌঁদন পদ্ধার্পণ কবেন জ্বামণ ভগীবথানপ্দ 

সব্বত। পাঞ্জাবেব বাস্তুব গ্রামে ছিল এই শীন্তমান্ সাধকের পূর্বামেব গহ 1 

ইনিই গিববামের ঈশ্বব নার্দষ্ট পথপ্রদর্শক _চিহিত যোগীগুবু। 

ভগীবথম্বামশব হঙ্গতে গিববাম এবান চিবতবে হোলিষা গাম ত্যাগ কবেন। 

তাবপব দীক্ষণ ও উত্তৰ ভ।বতৈব বহুতৰ তীর্থ পর্যটনের পব উভযে আসিষা উপাদ্থিত 

হন পূচ্ষবে। এই পাবন্র তীর্থে দাধক শিববাম স্বামীজান নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ 

করেন। এ সম্মষে তাঁহাব বষস প্রষ আটাত্তব বংসব | সন্ন্যাস আগাম তাঁহ।ব নূতন 

নামকবণ হয-গণপাতি সদস্বতী ৷ কিন্তু তেলঙ্গ দেশ হইতে আগত সন্ন্যাসী বাবা 

উত্তধকালে কাশীব জনসাধাবণ তাঁকে আভাহত কাঁবত তৈলঙগস্বামী নামে । 

দক্ষা গ্রহণেব পৰ হইতে শিববাম সাধনাব গভনবে নমাঁচ্জত হইযা যান। গদুব; 
ভগীবথন্বাগীব নির্দেশে হঠযোগ ও বাজযোগে দুবূহ সোপানগ্াীল একে একে তান 
আঁতন্রম কবেন। দশ বসব কঠোব তগণ্চর্যাব পব গুবূকূপাষ পাঁবণত হন এক যোগ- 

[সদ্ঘ মহাশীভধব মহাপুবুষধূপে। গদুব; পুজ্কবতীর্থেই মবলীলা সংববণ কবেন। 

তাবপব তৈলঙগস্বামীজনী ভাবতেব প্রাসদ্ধ তীর্থসম-হেব পাক্রণাষ বাহর্গত হন । এ 
সমযে তাঁহাব বষস ছিল অণ্টাঁশি বংসব। কিন্তু এই বষসেও জনাবার্ধক্যমূুক্ত এই 
সিদ্ধযোগীব সুগঠিত দেহ লোকেব মনে বিস্মব জাগাইযা তুলিত। 

কয়েক বসব পবেব বথা। ক্বার্মীজী তাঁহাব পর্যটনে পথে সেবাব সেতুবন্ধ 
বামেশ্ববধামে উপনীত হইযাছেম। মহাসমাবোহে সেখানে এক বৃহৎ মেলা অন:ষ্ঠিত 
হইতেছে। দাঁবদু; ব্যাধিগ্রস্ত এক র্রাহ্মণতনয এ সমযে এই তাঁথণক্ষেত্ত্রে অকস্মাৎ প্রাণ- 
ত্যাগ কবিলেন। মৃতদেহ সংকাবেব আযোজনে সকলে ব্যস্ত, মৃতেব আত্মপাবজনেব 
বিলাপ ও আর্তনাদে অবতাব্ণা হইযাছে এক কবৃণ দৃশ্যেব। 

প্রশান্তবদন বিবাটকাষ এক সন্যাসী দণ্ডকগণ্ডল, হস্তে এ চ্ছান আতিক্রম কাঁবতে- 
ছিলেন। বিলাপ ও কান্নাব কবুণ ধ্বীন তাঁহাব কর্ণে প্রবেশ কাবিল, অন্তবে জাগল 
আলোডন। কমপ্ডল: হইতে কিছ;টা জল নষা মহাপযবূষ অস্ফুউস্ববে কি এক 
মন্দ্োচ্চাবণ কাঁবলেন । 

এ জল মংতেব দেহে ছডাইযা 'দিবামান্্ এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিষা যা । সহস্র 
মানুষেল দম্টিব সম্মুখে যুবক রাহ্ষণাট ধাবে ধাঁবে চক্ষু উন্মীলন কবে। দেখা যাষ 
মহাত্বাব যোগাবভূঁতন বলে শবদেহে প্রাণ সষ্ঠাবিত হই্যাছে। 

ইীতিমধো যোগীপবুষ বিদ্তু জ্রনতাব ভিড এডানোব জন্য কোথাষ অদৃশ্য হইফা 
ধযসালম 



শ্রাতিলঙস্বাা রে 

যেলাব একদল সিদ্ধ মহাপুবৃষেব কাছে কিন্তু এই শাধব সন্যাসীব গাঁবচষ 
৪সাঁদন গেপন ছিল না। তাঁহাদের কাছে শোনা গেল, ইনি মহাযোগী ভগীবথজীব 
সা্থকনামা শিষ্য, গণপাঁতদ্বামী । উত্তবকালে এই সন্ধ্যাসীই প্রা্গাণ্ধ লাভ কবেন 

তৈলঙ্গ মহাবাজ নামে । 

ইাঁতিগধ্যে আবও বহু বসব কাঁিযা 1ণ্ধাছে। হ্বামীজী মহাবাজ নানা দরর্গম 
ভীর্থ পাঁবক্রম কাঁবতে কাঁবতে এক সমধে নেপালে আঁসবা উপাস্থত হন। সেখানকাব 
গভীব অবণ্ো এ সমযে িছুকালেব জনা তান কঠোব তপস্যা শুব: কানন । 

নেপালেব এক বানা সোঁদিন শিকাবেব উদ্দেশ্যে সদলবলে গহন বনেব গধো ঢাঁকষা 
গিষাছেন । অনেক খোঁজাখাঁজব পব বাঘেব সন্ধান পাওষা গেল, কযেকটি গুলও তান 

নিক্ষেপ কবিলেন; কিন্তু বাব বাবই হইল তাহা লক্ষাত্রঙ্ট । 
বানাব জেদ চাঁপষা গেল। সঙ্গীদেব ফোলিষা দ্রতবেগে তানি শিকাবেব 

পশ্চাদ্ধাবন কাঁবলেন । খানিক পবেই যে দৃশ্য স্গৃথে উদ্ঘাঁটিত হইল, তাহাতে 
ভাঁহাব বিস্মষেব বীমা বাহল না। দোঁখলেন িবাটকাষ এক যোগী অদুবে বক্ষমূলে 
সমাসীন বাঁহযাছেন, আব পলাষমান সেই বাঘাট গন কাঁধতে কাঁধতে তাঁহার আসনেব 
সম্মুখে আঁসষা লুটাইযা পাঁডযাছে। যোগীবব আদব কবিষা এ শবণাগত ব্যাঘেঃব 
দেহে ধাঁবে ধীবে হাত বুলাইতেছেন। তাঁহাব কাছে এট যেন এক পোষা মার্জাব | 

বানা ও তাঁহাব অনুচবগণ তো বিন্মষে হতবাক: । দবে দাঁড়াইযা তাঁহাবা 
নান'মেষে এ অদ্ভূত দৃশ্য দৌখতেছেন । এমন সমষ হস্ত সঞ্জালন কাবিধা যোগ 
বানাকে অভষ 'দলেন, নিকটে ডাকলেন । 

প্রণাম কাঁবষা উঠিষা দাঁডাইতেই সপ্লেহে তান কাহলেন। “দেখো বেটা? ইহা 
টকোই ওবকা কাবণ হাঁ হ্যায় ৷ তেবা মন্সে হিংসা হটা দো; ইযে শেন তুমকো কুছ 
বিগাডনে নহী* সকেগা । সবকোই জীব তো একহণী ভগবানকা পাট হ্যাঘ-উপ্ 
কো প্রেম দোঃ উধো ভী জলুব তুগতকা প্রেম দেগা। ইষে বাত ঠিকনে ইষাদ্ 
বাখুনা”-_অর্থাধ, দ্যাখো বাবা, আমান এখানে তোমান ভযেপ কোনো কাবণ নেই। 
তোমাব মন থেকে হিংসা দুদ ক'লে দাও, তাহাল বাঘ কখনো তৈযোর অনিউনাধনে 

সক্ষম হবে না। সব জীবই তো তোমাব ইঈঞববেব পাঁণ্ট--সব জীবকেই তুমি সত্াবার 
্রেম দাও, তাবাও তোমাকে এ প্রেম 'ফাবষে দেবে । 

বানা সাহেব সৌদন কাঠমাস্ডুতে ফাঁবষা গিষা নেপালেন প্রধানমন্তীব কাছে এই 
অদ্ভুতকর্মা মহাযোগীব কাহিনী বিবৃত কবেন। শ্রদ্ধার্ঘাহ্ববৃপ বহৃতির ভেউ নিব 
প্রধানমন্ত্রী তৈলক্্বামীব দহিত সাক্ষাৎ কেন, আশীর্বাদ লাভে ধনা হন । 

যোগীববেল অলৌকিক কাহিনীর কথা লোকমখে ব্রমে প্রসাবিত হব, অবশাগধো প্রচুন 
জনসমাগম হইতে থাকে৷ অতঃপব বাধ্য হইবা তাঁহাকে এই বনাপল ত্য কালি হয । 

স্বামীর্রীব ?বভূতিলীলা এই সময হইতে নালাস্থানে প্রকটিত হইতে ধাকে। শোক 
ভাপ ও ব্যাঁধ জর্ঞীবত মানবেব দঃখমোচনের জন্য আগাইযা শ্াসিল যোগাবভতির 



৬ ভাবতেবর্টুনাধক 

এই লালা আত্মপ্রকাশ ববে কবণালীলাব্গ্। আপনভোলা গহাশিধব নল্ব্যাসীব 
মর্মকেন্দে ধাহাবই আর্ত আবেদন কোনোমতে একবাব পেশীছতে পাঁবযাছে, কুপাব 
ধাবাৰ তখাঁন দে হইবাছে আভাঁদন্ত। 

নেপাল ত্যাগের পর তিব্বত ও গানন-ননোবব ঘববা প্বাগনর্রী নেবার হিমালব 
হইতে নিচে অবতবণ কাঁবিতেছেন। হঠাত দেখলেন পথেব একদ্থানে গ্রামবাপাঁদেব 
[ভড়। দেখানেঃ সাত বলব বধদ্ক একট বালকেব মৃতদেহ কোলে কাঁবধা নরা এক 
বিধবা হ্মীলোক উচ্চদ্ববে কাঁদিতেছে। এই বালকই ছিল তাহার জীবনের একগানু 
অবলম্বন, নুধনেব মাঁণ। তাহাকে হাবাইধা অভ্রাগনাব হদঘে শোকনাথন উর্থালবা 
উঁঠবাছে, কোনো প্রবোধবাক্যই নে কানে তুলিতেছে না! 

নঙ্গীবা পব ংকাবেব জন্য প্রদ্ভূত হইঘাছে। এমা প্গষ দ্বানীদ্রদ ধাব প্ক্ষেপে 
লদ্মুখে আঁনবা দাঁডাইলেন। 

তে্রঃপনুপকলেবব কে এই ববাটকাষ ন্যাপ? তাঁহাকে দর্শন কবামান্ন পুর 
শোকাতুবা মাতাব অধাবতা কেন যেন হঠাৎ থাঁমধা গেল। তবে ?ক তাহাবই 
বপদোদ্ধাবের ভন্য, এই মৃত শিশুকে বাঁচানোর জন্য, এ সহাপুবষের আঁবর্ভাব ? 
ইনি ক দৈঘ-প্লোবভ? খোকাকুলা জনন তখন মৃত বাণকাঁটকে বোল হইতে নামাইয়া 
সন্্যাসীব পদতলে পোবাইবা দিল | 

বমণীব রদ্দ ও মিনাততে যোগীববেব দুই চোখ কবুথায ছলছল কাঁবষা টাঁঠল | 
প্রশান্ত বদণে অস্ফুট দ্ববে কধেকাঁট মন্ত্র উচ্চারণ কাবিধা মৃতদেহাট ?তানি জ্পর্ণ 
কাঁনলেন। দর্গে সঙ্গেই পবদেছে দেখা গেল প্রাণেব জ্পন্দন। এক বন্মবকব কাণ্ড । 
জননী ও আঘ্মজনেবা বালকাঁটকে 'ফাঁববা পাইবা আনম্দে উন্মন্ত হইবা উঠিল 

বিছক্ষণ বাদেই শীলিধব দন্যাপাব খোঁজ পাঁডল। কিল্তু তান কোথায় » 
তাঁহাকে তো গাওঘা বাইতেছে না। সবার দা্ট এডাইবা খেবালী দন্ব্যাসদ কোন: 
গাববদ্দবে অদ্য হইবা বাহে তাহা বেহ লক্ষ্য কবে নাই । 

উত্তবাখণ্ড হইতে অবতবণ ববাব পৰ তৈলদস্বাগী নর্মদাতীবে আদবা উপস্থিত 
হন। র্বজনবন্দিতা এই দ্লোতাঁদ্বননৰ তটে বাঁহযাছে পুবাণাবএুত ঘাকণন্ডেষ 
খাযব আগ্রন। কবেকটি দবাণন্ট পাধু মহাত্বা সে-নমষে এই পাবিরদ্থানে বাঁনঘা তপস্যা কাঁবতেছেন। এই ভাগ্রমেব এক কোণে *নাজেব আসনটি ছ্থাগন কিবা 
তৈল সহাবাজ কিছুবালেন জন্য ধ্যানধাবণাঘ বত হইলেন । 

খাবীবাবা নামে এক মহাপ;ুর দীর্ঘদিন যাবং এখানে অবস্থান কবিতোঁছলেন । এ অগ্থলে তাঁহাব যোগাঁসদ্ধিৰ খ্যাতিও ছিল যথেন্ট। একাঁদন শেষবান্রে খাকীবাবা নন'দাব তাঁবে বদিবা দাধ্নরিষা কবিতেছেন, হঠাৎ নর্মদাব ভরলধাবাব দিকে তাঁহার দুষ্ট নিবন্ধ হইল। অদুবে দৌখলেন একবার দ্য ।-নরদাব জলম্লোত শত্্র 
দ্ধধাবাধ বপান্তাবত হইযা কুল,কুল; শব্দে বহিবা বাইতেছে, আব ম্রোতমধ্যে দণ্ডাষমান তৈলছ্বামী এই দধধাঝ বাব বাব অঞ্জাল পাবযা পান কাঁবতেছেন। 



তল 

মহাপুবুষ খাকীবাবা মুহ্র্তে বুঝিধা নিলেন, নবাগত লন্যাসী তৈলছদ্বামীব 
শতিবলেই সব্বটিত হইবাছে এমন বিস্মঘকব কাণ্ড! কোন্ এক আত্মাবস্মত মুহূর্তে 
মহাযোগীব হনূষ জাগিবা উঠিযাছিল নর্সদা-সাঈৰ স্তন্যবাবা পানু কবান আঁভলাষ, 
ব্জ্ঞ গবনুধেব দেই আঁভলাষই হইষাছে অমোঘ, পীযুষধাবাকে আজ এমন কাঁবধা 
আকর্ষণ কাবযা আনযাছে । 

বড অভাবনাব নর্মদাব এই পবিবর্তন ! অলোঁকিক শ্তি হইতে উদ্ভুত এ দুপ্ধধাবা 
পানেব জন্য খাকীবাবাও উৎসুক হইযা উঠলেন! কিন্ত আন্চর্ঘ ! তিনি উহা 
স্পর্শ কাঁববামান্রই পেই মূহুর্তে নদীব জল পূববস্থা ধাবণ কাবিধা বাদল । বিস্মব- 
বিহবল খাকীবাবা বহুক্ষণ নদীতীবে নিশ্চল হইযা দাঁড়াইবা বাঁহলেন । 

মাকর্ত্ভেব আশ্রমের সন্ন্যাসীবা সকলেই তৈলঙ্গম্বামীর্জীকে শ্রদ্ধা কাবিতেন ও 
ভালবাসতেন । এবাব গহাত্মা খাকীবাবাব মূখে এই অলোক আভিজ্রতাব কাহনী 
শুনিষা সকলেই বুঝলেন, পাধনাব সুমেবুশিখবে আবোহিত এই নবাগত যোণীব শ্তি 
পাঁবমাপ কবিতে অনেকেবই বজ্পনা স্তদ্ভিত হইযা বাইবে । 

নমর্দীতটেব এ আশ্রমে আট বধনব অবন্থানেৰ পব তৈলঙগস্বাী প্রযাগে আপিবা 

উপনীত হন । ৮ 

দোঁদন ভ্রিবেণীসঙ্মে হ্বামীজী বাসা আছেন। গ্রীন্মাল। আকাশে হঠাৎ 
দেখা গেল মেথেব ঘনঘটা । কালো কালো মেঘের বুক 'চাবধা মাঝে পাঝে িদল 
বলাকৰা উঠিতেছে । আসন্ন ঝডেব আশস্কাধ ছ্থানটি তখন প্রাঘ জনশন্যে | 

বামতাব্ণ ভট্টাচার্য নামে এক পাঁডত তৈলন্গস্বামীকে অত্যন্ত ভাত কাঁপতেন। 
নদ্দীতাবে আদিষা যোগীববেব দিকে তাঁহাব দৃষ্টি পাঁভতেই বড চিন্তিত হইযা উঠিলেন | 
এ সমবে বাবা এখনে বাঁদধা ঝড় বাদলে যে তাঁহাব মহা কত হইবে! 

নিকট আদা কাঁহলেন, “বাবা; এখান ঝড় উঠছে । আপনি নদদাতানে বাসে 
কেন কষ্ট গাবেন » কাছেই লোকালব বষেছে, সেখানে এদে বদুন ।7 

দ্বামীজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “হমাবে বে ফিকব্ মভ্ বব? হাঘাবা কোই 
কষ্ট লহ হোগা! লৌকিন্ উদ্ নাওকে বাত্রীযোঁরো তো বকুদা বল্নে পঃডগা 
অর্থং আমাব জন্য কোনো দুশ্চিন্তাব কারণ নেই। কোনো বিহ্তেই জামাব দ্থদি 
হয না; বন্ট হয না, কিন্তু এ নৌকাব আবোহীদেব তো বাঁচাতে হবে ' 

স্বাদালীব অন্রুলিদংকেভ অনুসবণ বাঁবধা গাঁণ্ভত। বাদতাবণ লঙ্গয বিজন, 
দুবে একটি নৌব; তবদবক্ষু্খ নদীব সাহত ব্াঝতেছে । বহুত জানে হা উহাতে 
দশ্ডাযমান । সংগনঘাট লক্ষ্য কাঁধধা নৌকাটি আত কে ভীদেল দিবে ভসিডেছে। 
বিল্তু এবি দুদৈি' প্রচন্ড কডেল তাডলাব হঠাং “যে শ্উহা না হলইযা 
গেল! 

এদশ্য বড় মর্সীভ্তিক। বামতাবণ আভ্্বনে কাঁদিবা উত্ভিলন । লামা 
তাঁহাব পাই উগণিষ্, ভাঁহাব দিকে দত ফিবাইতে গিষা বিচ্মষ তাহার চললে উন। 



রর ভাবতেব সাধক 

ভাসনথান পূন্য। মূহর্তমধ্যে তান কোথায় অন্তীহ্ত হইযা থেলেন। নদীব 

দিকে দৃষ্টি কিবাইতেই বামতাবণ পাঁণ্ডতকে একেবাবে হতবযাদ্ধ হইতে হইল। এক! 
নিযা্জত নৌকাটি আবাব কোন. ইন্দ্ুজালবলে ভাঁসযা উঠিষাছে। 

আবোহাদেব নিষা নৌকাটি ঘখন এগাবে পেশীছল পাঁণ্ডতেব তখন আব বাকজ্ফূর্তি 
হইতেছে না । দৌখলেন, স্বামীজীও অপর আবোহীর্দেব সঙ্গে ঘাটে অবতবণ্ কাঁবতেছেন । 

কোথা হইতে, কখন যে উলঙ্গ সন্ব্যাসী নৌকাৰ চাঁড়যা বাঁসলেন মাঁঝ-মাল্লা ও 
আবোহীবা তখন অবাঁধ সে বহস্যভেদ কবিতে পাবে নাই। 

ঝডেব বেগ তখনও একেবাবে প্রামত হয নাই। প্লানের ঘাট গ্রাফ জনশন্যই 
রহিয়াছে । ঘামতাবণ স্বামীজীকে সাচ্টাঙ্গ প্রণাম কাবলেন, তাবপৰ ভীন্ত গদগদকণ্ঠে 
কাঁহলেন। “বাবা, যে অপর্ব বিভূতিলীলা আপনাব কৃপা আজ নজেব চোখে দেখলাগ। 
তাতে থ বন ির্োছ। এ অলৌকক শীন্ত বি ক'বে মানুষ লাভ কবে, তা আজ 
আমার খুলে বলতে হবে ।” 

পথ চাঁলতে চাঁলতে স্বামীজী স্মিতহাসো বললেন, “বামতাবণ। এতে কিন্তু অবাক: 
ছবাব বিছুই নেই। খীশী শান্ত সমস্ত মানবেব মধ্যেই গৃপ্ বষেছে। বেটা, তাকে 
জাগ্রত ক'বে নিতে পাবলেই তো সবকিছু সন্ভবপব হয । এ মোটেই অস্বাভাবিক 
বিছয নয। সাঁত্য কথা বলতে গেলে, প্রকৃত ্ বভাব থেকে বিচ্যুত হয়েই মানুষ ববং 
আজ অস্বাভাবিক হযে গিষেছে। তাই যা তাৰ আঁত গ্বাভাবিক শীন্ত তাকে অলৌকিক 
ও আন্ভুত মনে ক'বে সে চমকে ওঠে 

এই ঘটনাব পৰ তৈলঙ্রধ্বামীজী বাবাণনীধামে উপনীত হন। ১৪৪ সালের 
মাঘ মাস। শীতেব প্রচণ্ড প্রকোপ চাঁলতেছে। এই সময়ে একাঁদন প্রত্যুষে আস- 
ঘাটে এই শ্রহাকাষ উলঙ্গ সন্ন্যাসীব আবির্ভাব । কাশীধাসে জনজীবনে অঁচিবে এই 
আবির্ভাব এক আলোডন জাগাইষা তোলে । 

সদীর্ঘকাল ব্যাঁপষা তৈলঙস্বামীব যোগৈ্বর্য-লীলা একাটন পব একাঁট এই 
পদগ্যতীর্ঘে প্রকটিত হইতে থাকে। শবপুবী কাশীধামে তান আখ্যাত ইন 'সচল 
বিশ্বনাথ' নামে, এদেশের সাধকসমাজে লাভ কবেন অভূতপব সর্ধাদা। 

ভাবতেব দিগাঁদগন্ত হইতে বংসবেব পব বংসব অগ্গাণত তীর্থকাগী মানুষ বালাণসীঁতে উপাস্থিত হয়। বিশ্বনাথ, আল্লপর্ণা, দশান্বসেধ ও মাণবার্ণকা ঘাট 
দর্শনের পরই সকলে ছুটিযা যাষ তৈলঙগধ্বামীজীব দর্শনে । এই বহ্কশীত“ত মহা- যোগীব আশীর্বাদ নানিযা কেহ সহসা কাশীধাম ত্যাগ কাঁধিতে চাষ না। 

প্রথমে স্বামীজী আসঘাটে তুলমীদাসেব বাগানে বাস কাঁবতে থাকেন। আপনভোলা মহাপ:বষ একাঁদিন ধাব পদে হোলিতে দালতে লোলাক্ষুণ্ডে আঁসধা পেশছিষাছেন। সামনেই এক দরগা বাস্তাব ধাবে বাঁসযা বোগবন্ণায বল্দন কাঁবতেছে । 
লোকাটি জন্মবাধব, তদপাঁব কুষ্ঠবোগে একেবাবে পঙ্গ পঙ্গন হ 1 তাহাব রক্ষাসংহ, 52585 

বাঁড আজমীব দেশ । এই বিকটদর্শন বোগী ও তাহাব কাতব কণ্ঠ 



শ্রীতৈলঙ্গস্বামী ৯ 

উৈলঙ্গ মহাবাজেব অন্তবে কব:ণা জাগাইষা তুলল! ধাঁব পদক্ষেপে স্ধজনপাবতাহ 
লোকাঁটব স্মুখে গিষা তানি দাঁডাইলেন। 

মহাযোগীব দর্শনমান্ত বরহ্মাসংহেব বোগধন্্রণা নাষে অন্তাহ্হত হইযা গেল। 
িবগ্রাতিম এই মহাপুবুষের স্তুঁতিতে তাহাব কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগল 
শিবাবাধনাব স্তোন্রবাশি। 

অপূর্ব এ স্তববন্দনা আর্ত ভন্তেব। মহাযোগীব আনন প্রনলমধূর হাঁসতে 
উদ্ভাসিত উঠিল । তখাঁন সঞ্নেহে একটি বিজ্বপন্ রক্গীসংহেব সম্মৃখে তুলিযা ধাবলেন । 
বাঁললেন, “বাবা, তোমাব চিন্তা নেই, লোলাককুণ্ডে এখান স্নান সমাপন ক'বে এসো 1 
তাবপব এই বেলপাতাট তুম শবে ধাবণ কবো, অচিবে হবে বোগমু্ত।৮ 

ক্মীসংহেব উতকট ব্যাধি অতঃপব সম্পূর্ণবৃপে সাবিষা যায এবং স্বামীীব 
একানন্ঠ ভন্তবূপে সে গণ্য হয । 

ইহাব পব স্বামীজী কিছুকাল ব্যাস আশ্রমের অবস্থান কাবতে থাকেন । একাঁদন 
ঘাবতে ঘুবিতে তান গঙ্গাব ঘাটে গিষাছেন। সন্মৃখে জনতার গদ্ত ভিড । 

জগ্রসব হইযা দৌখলেন, এক বাদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে মৃতকল্প হইবা পাঁডযা আছেন । 
এই ভদ্রলোকেব নাম সাঁতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায ৷ যক্ষমাবোগে ভূগিষা ভূগিষা 

একেরাবে আঁম্চর্মসাব হইষাছেন। আজ গঙ্গাস্মানে আঁসযা বোগবজ্ণোষ হঠাৎ তান 
অচেতন হইষা পডেন | :£নানাথাঁদে কষেকজন এ সমষে তাহার শুশ্যাষ বাস্ত। এ 
মর্মণীন্তক দশ্য দেখা ঘাটে অনেকেই হাষ-হাষ কাঁবতেছে। 

তৈলন্গস্বামী থমাঁকষা দাঁডাইলেন । ক ভান কেন, মুত্যুপথযান্রী এই বোগাঁ 
স্হাষোগীকে চণ্চল কাঁবষা তুলল । 

সম্মুখে আসষা কপাভবে অঙ্গলিদ্বাবা তিনি সীতানাথেব বন্স্পর্খ কাঁবলেন । 
নিস্পন্দ দেহে দেখা দল প্রাণেব লক্ষণ, লগত চেতনা ধাঁবে ধীব 'ফাঁবযা আদতে 
লাগিল। এ যেন তাঁহাব পুনজীর্বন! চক্ষু উন্মীলন কাবিষা দেখিলেন বিবাটকাষ 
ইযাগীবাজ সম্মৃখে দণ্ডাষমান । 

আর্ত ব্রা্গণ করজোডে তাঁহাব দুবাকোগ্য ব্যাঁধর কথা নিবেদন কাক্ভোছন, অন 
দুই গণ্ড বাহিষা অশ্রু বলতেছে । স্বামীভী তাঁহাকে অভব লিন আল দিলেন 
ষধবূপে কাণিৎ গঙ্গামীত্তকা। নিদেশি বাহল--গল্াপ্লামেন পন প্রার্তীদন তাঁহাক 
উহা সেবন কাঁবতে হইবে । বন্দ্যোপাধ্যাষ মহাশধ এবার এ "লাগ হইত গত হন। 
তৈলঙ্গ মহাবাভ্রেব কবৃণলীলাব এক প্রত্যক্ষ নিদর্শনবৃপে দীর্ঘদিন ভিলি কাশী 
বিচবণ কবিষা গিষাছেন। 



১০ ভাবতের সাধক 

অপাবিসব বাদ্তাট জা বিপরীত দিক হইতে হোঁলা দীলঘা আিতেছেন ভাঁমকাষ 
উলন্ন সন্ন্যাসী, তৈলসদ্বামী ৷ 

ভষে সংকোচে গাইলাঁটি একপাণে সাঁঝয়া দাঁড়ান। জ্বামীজীকে উদ্দেশ কাঁবযা 
এ দমষে নানা কান্ত কীবতেও তিনি ছাজ্জো না--পন্যারা হইয্য থাদ উপরই থাকবে 
তবে বনেজঙ্গলে গেলেই তো হয জরনাকীর্ণ তীর্ঘস্থানে পাঁডবা থাকাব দবকার (কি? 

শৈলবপূর্থতিবদ্কাধ ও ধিব্লাব বাব বাব বার্ধত হইতে থাকে। কিন্তু হাঁহাকে কথাগণাল 
বলা হইতেছে তিন একেবাবে ননীর্বকার। বাঁতনাগভযক্রোধ মহাধোপ্ী গ্রশান্তাগতে 

আপন গন্তব্য গথে চাঁলযা গেলেন । 
ঘথাবীতি বিদ্বনাথদীর পূজাশ্যান সাবযা মাহলাট গৃহে 'ফানষা গিষাছেন। 

সৈহদন বাণেই তান কিন্তু এক চাঞ্চল্যকৰ স্ব দৌখলেন ।-াববনাথ ক্বরং তাঁহার 
স্গুখে আবির্ভূতি। লক্কোধে প্রত বলিতেছেন, প্যাখ্, যে পংকক্প 'নিষে তুই বোজ 

আমাব পুজা দচ্ছন তা তো আমাদ্াবা সখ হবে না। উলঙ্গ প্রহাযোগীকে তুই 
আজ পথেব মাঝে অপমান কবোঁছস। কিন্তু জেনে বাঁখস। শুধু তাঁব কুগাই তোৰ 
মনদ্কাগনা স্ষন হতে পাবে, অন্য কোনো উপাধ নেই ৮ 

নাইলাব দ্বামীব উবে হইযাছে মাবাঘবক ক্ষত। জীবন বক্ষাঘ কোনো আশাই 
তাঁহাব নাই। দ্বামীদ বোগমযীন্তব সংকল্প িষাই যে ?তীন এতীর্দন যাবৎ শব্বনাথেন 
পূজা দিতেছিলেন। 

আঁজিকাব এই গ্ৰ্নদর্শন তান শিহবিধা উঠিলেন। না জানিষা কি কুক্ষণে 
শততিধব সন্ন্যামীকে অপমান কাঁববাছেন। মহইাপুবূষ কি তাঁহাকে ক্ষমা কাঁববেন ৯ 
জ্বামীকে ক আব বাঁসিনো যাইবে? আবাব ভাবতে লাগলেন -নীর্বকাব যোগীবধ 
তাহার তিদস্কাবে তো বর্ণপাত কবেন নাই । ভাবজ্মঘ অবস্থার আপন মনেই তান 
পথ চলিতোছিলেন। 'নশ্য তাঁহার কৃপা মালবে! 

পবেব দিনই মাঁহলাট ব্যাকুল হইযা জ্বামীর্জী মহাবাজেব পদতলে গতিত হইলেন । 
বাব বাব মাগিলেন ক্ষমা, আব তাঁহাব মৃতকঞপ স্বামীব জন্য প্রাণাক্ষা । 

কা মালিতে কিন্তু দর হব নাই। বোগাবৰ প্রসন্ন বদনে এক মক্ট ভক্ম 
তাঁহাকে প্রান কারন, আব ইহা দেহে লেগন কাঁবধাই তাঁহার স্বামীৰ ব্যাধৰ কবল 
হইতে গু হন। 

সৈবাব একজন দেঁশীব নর্গাত সপগাববাবে কাশীতে তীর্ঘ কাঁবতে আঁসধাছেন । 
দৌদন ছিল এক মহা পৃণ্যযোগ। দগাধ্বমেধ ঘাটে বান? ও পৃবিজনবর্গপই তান 
নান কাঁববেন। তাহাবই তোডজোড তখন চালতেছে। 

বাজগ্লাসাদ এই ঘাটেবই প্িকটে। পবাইলাবা বঙ্গণশীল, তাই তাঁহাদের 
নানেধ জন্য একাট বস্তবে্টনী প্রস্তুত কবা হইযাছে_ প্রাসাদ হইতে দশাম্বমেধ ছাট 
অবাধ তাহা প্রন্মানিত। 

বাজা ও বানী এই বেছনীব মধ প্লান কারতে নামযাছেন। এমন "সময় 



শ্লীতৈললস্বামা ১৯ 

সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘাটযা গেল। পাই সান্্ীদেব কড়া পাহাবা এডাইযা 
কোন ফাঁকে এক মহাকাষ উলঙ্ষ সন্যাসী তাঁহাদেব দন্মঃখে আঁসষা দরডাইবাছেন। 
বানী ভীত সন্দুত হইবযা তাডাতাঁড একপাশে সাবা গেলেন । হাকিডাকেব নঙ্গে 
সঙ্গে বক্গীবা অনুচবগণ ছটিযা আ'সিষা সন্যাসীকে ঘাবষা ফেলিল। 

বাজা বাহাদ?ব তো ক্রোধে অধীব। এ কোন কাণ্ডঙ্জানহীন সন্যাসী £ উপঘয্ত 
শাস্তি না দিধঘা কিছুতেই তিন ইহাকে ছাঁডিবেন না। পাহাবাধানে সন্যাসীকে 
প্রাসাদে লইষা যাগ্যা হইল। 

দশাশ্বমেধ ঘাটেব জনতাব নিকট এ সল্্যাপীব পবিচষ অজ্রানা নষ। তর্থান সবন্ধ 
সংবাদ বাঁটযা গেল, তৈলন্গস্বামীকে বাজপ্রাসাদে ধাবা নিষা যাওঘা হইবাছে। 

তখীন কষেকজন বাশ ভন্ত বাজাব কাছে গিষা উপস্থিত হন, স্বামীজনীব মাহাত্য 
ও পবিচষ তাহাকে জানাইযা দেন । 
তৈলঙ্গস্বামীকে মুক্তি দেওযা হয বটে, কিন্তু বাজাব কষেকাঁট অত্যুৎসাহী অন 

প্রাসাদেব বাহিবে তাঁহাকে অপমানিত কবে ! 
সেহীদনই বাণ্রে বাজাবাহাদুব এক আতম্ককব স্বস্ন দৌখযা চিৎকাব কাবিধা উঠেন । 

-_জটাজটধাবা ব্যানচর্ম পাঁবাহত এক পবুষ সক্রোধে ভ্রিশূল আন্দোলিত কাবতেছেন, 
আব বোবকষাধিত নে্রে বাজাব [দকে তাকাইযা কহিতেছেন, “তোব এত বড স্পর্ধা! 
তুই তৈলঙগস্বামীজীব পবিচঘ জেনোছিস, তাবপবও তোব অনুচববা তাঁকে অপমান কবাব 

সাহস পেলো । তোব মতো দুবাচাব এ শিবধামে থাকবাব উপযুক্ত নব । আজই তুই 
এখান থেকে দুব হ।” 

বাজাব ভবাত চিৎকাবে গ্রাসাদেব লোব-লশকব সবাই জাগিবা উঠিল! পাবাটা 
বাত কাটিষা গেল আতঙ্ক ও উত্তেজনায । পবাদন ভোব হইতে না হইতেই বাজা নণ্ন 
সন্ন্যা্সীব চবণতলে গিষা পাঁতিত হইলেন । তৈলনস্বামী পবন কপাল, সদ্ানন্দমঘ 
মহাযোগী-অনূতপ্ত বাজাকে ক্ষমা কাবিতে তাঁহাব বিলন্ব হব নাই । 

জ্বামীজন মহাবাজ যেন এক মহাশন্তিধব যোগী, তেগাঁন তিনি পরম কাবুণিক-- 
কার্শীব জনসাধাবণেব মধ্যে কাহাবও একথা অজানা নাই। তাই বাস্তা ঘাটে বাহির হইলেই 
আধিব্যাধিরুষ্ট নবনাবী তাঁহাব অনুসবণ কিতে থাকে । মহাপুবুষের প্রধান আশ্রনস্থল 
তাহা গঙ্গামাঈ । প্রাষই পৃণ্যতোধা গরন্দাব একটি ঘাটে আদবা তান উপাবেশন কবেন, 
ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হন। আবাব ভিড জাগলেই গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিনা হন অদ্য । 

কখনো বা ঘণ্টাব পব ঘণ্টা আঁতিকাষ দেহটি নিষা জবলীলাষ তাঁহাকে হুলবিহার 
করিতে দেখা যা । ঘাটের বাই নির্নিসেব নযনে এই প্েস্হামৰ মহাপবেহে টিক 
আকাইষা থাকে । 

গঙ্গামাঈব প্রতি ববাববই দ্বাীজীব আকর্ষণ বর্ড প্রবল হিল । যোগ গাহলই 
পবম আনন্দে এই পুণ্যতোবা ভটনীব বক্ষে তিনি বিচব্ণ করিতেন । অনেকে 
বালিত, গন্গাপ্হ ভীম্মই এ ঘৃণে আবাব মর্তালোকে অবতবণ বন্যিছেন | স্বামীর 
শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায গর্ব গঙ্দাব্হাবের বিবল্ণ লিতে শিঘা লিখছেন 



খই ভাবতেব সাধক 

* .স্টভযে ক্লান কাঁববাব জন্য জলে নামিলাম। তান নগ্তব্ধ হইয়া কিছ;ক্ণ 

ভ্রলেব উপব চিত হইধা ভাঁদতে লাগলেন। তাহা পব কোনো অঙ্গ সঞ্চালন না 

কাযা প্লোতেব বিপবদ্ত দিকে ভায়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে দিছদুে বাইয়া 

জলে মণ্ন হইয়া কোথায যে অদাশ্য হইলেন আব দৌখতে পাইলাম না । গ্রায় দূ ঘণ্টা 
পবে ভাবার আমাৰ নিকটেই ভাঁসবা উাঁঠিলেন। পরবে জল হইতে পর্সভির উপব 
উপবেণন কাঁবলে, আমি তাঁহাৰ অঙ্গ মুছ্াইধা দিলাম এবং উভযে আগ্রমে গমন 

কালাম 1? 
গল্গাব স্লোতে ভাসমান থাকাব কালে ব্বাীজী বালববৎ নানা আচবণ কাঁবতেন। 

দগদ্বব আত্মভোলা প্রজ্্পুবৃষের এই নদরনবহাবের সাহিত কাণীৰ সকলেই সে সময়ে 
পাঁবাঁচত ছিল। 

সেবাব উজ্জাষনীব মহাবাজা কাশীধামে আপিষাছেন ! একাদন ব্যাসকাশী ও 
বামনগব দর্শন কাঁবষা তান নৌকাযোগে এপাবে 'ফাবিতেছেন, সহসা দেখা গেল? জাহবীব 
শ্রোতে এক 'বশালবপ] সাধু ভাসমান । নৌকাবোহণীদ্দেব সধ্যে বেহ বেহ তৈলঙ্গস্থামীবে 
টিনিতেন। বাজাব নিকট তাঁহাবা এই মহাযোগ্ীব পাঁবচষ জ্ঞাপন কাঁবলেন। 

অন্পবাল পরেই দেখা গেল, স্বাগীজী মনেব আনন্দে সন্তবণ কাযা ভীহারদেব দিকেই 
আঁদতেছেন। নিকটে আসলে দসন্দ্রমে ধবাধাব কাঁবযা তাঁহাকে নৌকাষ তোলা হইল । 

মহাবাজ ও তাঁহাব পার্ধদবা শ্বামীজাকে প্রণাম কাঁবলেন। মৌন যোগীববকে 
'ঘাঁবয়া সবলে কৌতুহলী হইঘা বাঁসবা আছেন, এমন সমঘ 1তাঁন এক খামাখবালী শিখব 
নাষ আচব্ণ কাঁবষা বাঁসলেন। উত্জাষনীবাজেব কাঁটদেঃশ ঝুলানো বাহবাছে এক 
তববাঁি, সোঁদকে তাঁহাব দীষ্ট আকৃষ্ট হইল । 

তববািটি চাঁহযা নিধা, খানিকম্ঘণ নাঁডযাচাডধা গ্বামীজী হঠাৎ উহা গঙ্গাগ্ভে 
নি্দেপ কবিলেন। নকলে সন্তস্ত হইযা উঠিল কি হয স্বামীজপ কিদ্তু খলখেল্ 
কাবধা বালকেব ন্যাধ হাঁসিতেছেন--এ যেন গনতান্তই এক মজ্জাব খেলা । 

এই তববাঁাট সহাবাজা তাঁহার মর্ধাদাব স্বীকাতিষ্ববূপ ইংল্জে সবকাব হইতে 
গাইযাছেন। তাঁহাব কাছে এট মহামূল্যবান, তাই তাঁহার ক্ষোভ ও ক্োধেব সাঁগা 
টা উন্মত্ত সন্বাসীকে কঠোব শাস্তি দিবেন বলিষা বাব বাব শাসাইতে 

গলেন। 

মোক কষেকজন স্থান সন্ান্ত বাতি বহিবাছেন ষাঁহাবা তৈলকদ্বামীজীকে যথেষ্ট 
পরদ্ধা কল্নে। 

তাঁহাবা আম্বাস ঘা কহিলেন, “মহত্বাজ, আপাঁন মোটেই অধীন হবেন না, দক্ষ ভুবৃবিন সাহায্যে এ তববাঁৰ উদ্ধাব কবা যাবে । স্বামীজী শহারক্ষজ্ঞ পৃবুব | গ্েচ্ছামষ হলেও কাধর কোনো ক্ষাতি তাঁর দাবা কখনও হতে দৌখ নি) আপনি শান্ত হোন ।” নৌকা ঘাটে আসা লাগল। ভুদ্ধ মহাবাজ উত্তেজিত স্ববে কহিলেন; “এ নাগা সাধরকে তোমবা ছেডে দিও না। এব হঠকাবিতাব শাঁপ্তি দিতেই ছাবে 1 



শ্রীতৈলঙম্বামী তত 

স্বামীজী নীববে 'নার্বকাবভাবে সব শনিযা গেলেন, তাবপব মূচাক হাসিবা হাতটি 
'নমাজ্জত কাঁবলেন গঙ্গাগভে। - 

এঁক অদ্ভুত ব্যাপাব! সকলে বিস্মষ বিস্ফাবিত নযনে দোথলেন, জল হইতে 
তাঁহাব হাতে উঠিধা আগসিষাছে দুইটি উজ্জবল তববাঁব। গঙ্গা যোট ফেলযাছেন 
ঠিক উহাবই অনুবূপ। 

যোগীবব বাজাকে কাঁহলেন, “এবাব তোমাব নিজদ্ব তববাবাঁটি চিনে নাও । অবশ্য 
যাঁদ চেনবান ক্ষমতা থাকে 1১ 

বাজা তো এবেবাবে হতবুদ্ধি । কোনাটি নিবেন * দূইীটই যে হুবহু এক বকমেব । 

গবামীজী তিবকাব কবিষা কহিলেন, “মূর্খ । তুমি নিজেব জানিস বলে যে বল্তু 
দাবী কবছ্ো, তা নিজেই চিনে নিতে পাবলে না” আমি দেখতে পাচ্ছি ভোমাব 

ভেতবটা গণ বষেছে শুধু খোহঃ দদ্ভ আব অজ্ঞানে ! জেনে বেখো, ইহকাল 
পবকাল যা মানুষেব নিত্যসঙ্গী। তই শুধু তাব দনিজ্দ্ব বস্তু । মৃত্যুন পব এ 
তলোধাব নিম্তযই তোমাব সঙ্গে যাবে না। যালছ্গে বাবাব নব, যা এপাবে ফেলে 
যেতে হবে, তা তোমাব জিনিস ?ক কবে হল বলতে পাবো? বে বস্তু নিজ্রেব নবঃ তাব 
জন্যে কি এত দৃদ্ভ, এত ক্লোধ কবা সাজে ৮” 

এবাব ভীত বিস্মিত মহাবাজের সম্গৃখে তঁহাব নিজস্ব তববাবিটি ফৌলযা বাখয়া 
অপবাঁট স্বামীজী নিক্ষেপ কাঁধলেন গঙ্জাগরভে । 

আপন মতা মহাবাজা ইতিমধ্যে উপলাধ্ধ কবিধাছেন । এবাৰ দ্বামীভাব চবণতলে 
পাঁডষা কাতব কণ্ঠে ক্ষমা চাঁহিতে লাগিলেন । 

ক্ষণপবেই ক্ষমা লিল । এবাব স্বেচ্ছাবহাবী যোগী ধীঁবে ধীবে গা ভানাইলা 
দিলেন গঙ্গাস্ত্রোতে । 

আঁসঘাটেব সম্মুখ দিষা তৈলঙ্নস্বামী সোঁদন পথ চলিতোছলেন। হঠাং চোখে 
পাঁড়ল এক হাদধাবদাবক দ্য! মৃত পাঁতকে জড়াইষা ধাঁবযা এক দদ্য-বধবা 
উদ্মাঁদনীব মতো চিবকাব কাঁবতেছে ॥ 

পর্ববান্রে স্বামীটি সপণঘাতে প্রাণত্যাগ কবিষাছে। সর্পদট্ট মানুঘের দেহ দাহ 
কবা হয নাঃ প্রচালত প্রথামতো জলে ভাসানো হয । মৃতেব জাত্দ্রনেবা ত।ই উহা 
গঙ্গায় ফোঁলতে আসযাছে | 

কিন্তু তবৃণীব অবস্থা দৌখবা কাহাবও মুখে কথা দবিতেছে না। 
চ্বামীজী এ সমধ সেখান দিবা কোথাব চলিধাছেন। আতুতভোলা তপস্বদব মনের 

দুধাব এক মুহূর্তে হঠাৎ উন্মুক্ত হইযা যাব এবং পাঁতাবিযোগীবধৃরা বমণীর কখৃণ 
কুন্দন তাঁহাব ঘর্মতলে গিষা বিধে । সঙ্গে সঙ্গে যোগেবব মহাপুল্হের হল শলিষা 
যায, এশী ক্পাব ধাবা নাগিবা আসে মতেণিব ধৃঁলিতে | পর্ন দঘাল স্বাঘদহ? নলাতালি 
হইতে খানিকটা গরঙ্গমুত্তিকা নিল মতো ছতগ্কানে লেপন বংবন। তারপর গল্মনাক্দ 
ঝাঁপ দি পন পলেক্ষটত শে 



১৪ ভাবতেব সাধক 

আঞ্ণকাল পবেই মৃত ব্যাট ধারে ধীরে নন উদ্মীলন কবে, দেছে চেতনা আবাব 

বাধা আসে । দিজেব এ বঙ্ধনদখা -দৌখবা নে ভো অবাব 1 ইতগধ্যে ঘাটে এক 

'িবাট জনসগাগন হইবাছে। এতণ্দণ অবাই উতপক স্বামীজীব বার্ধকলাপ লক্ষ 

বাঁধতোঁছল, এবান মৃতদেহে গ্রাণ সঞ্চার হইতে দৌখনা তাহাদেব মধ্যে হৈঠৈ ও আনন্দ 

বদবব পাতলা গেল । 

দুই-চাবন ইংবেজ বাজকার্য উপলক্ষে বাবাণসীতে বাস কবেন। মাঝে মাঝে 
বৌতুহলী দর্শব ও ভ্রমণকাবা হিসাবেও পাহবণেমদেল এখানে দেখা বাধ) বোগীবব 
তৈল গহাবাজ গ্রাযই থাকেল আশন খেধালখযীণতে, নণ্ণ আবন্থাঘ যভতন্র ঘটীবধা 
বেডান। ইউবোপীধদের চোখে বিদ্তু এ দ্য বডই দাঘটকটু লাগে। ীবদেষত মেমসা- 

হেবেবা এই উলঙ্গ সন্প্যাসদবে দৌঁখবা বড অদ্বাস্ত বোধ কবেন। কাশীব তৎবালীন 
ম্যাজিস্ট্রেট কাছে এসব বা গেল । সল্্যাপীব এই বচাবগহিতি আচবণেৰ গ্রাতিবিধান 
কাঁবতে তান উদ্যোগী হইলেন । 

গ্যাীজী নোঁদন উলঙ্গ অবস্থাব গঙ্গার ঘাটে বাঁসধা আছেন । হঠাৎ এবাটি গণ 

আঁফিসাব দেখানে আঁসঘা উপস্থিত । স্বাগীজীকে তখন দে আদেশ দিল তাহার নঙ্গে 
থানাব বাইতে ৷ ধ্যাণাঁবষ্ট গহাপুনুষের বানে তাঁভাব একটি কথাও গেছিল না। 

আঁফসানাঁট তো মহাখাগ্পা । বেবাডা লোকেদের শীক ঝাঁববা কথা বলাইভে হয, দে 
উপাধ তাহাব ভালই জানা আছে । স্বামীজ্জীকে পে গ্রহাব বপা খুব কাঁরবেন, এমন 
নগবে ভন্তেবা আপিবা বাধা দিলেন। 

অতঃপ্ৰ আকসাবাঁট থানা ছটা ঘা আলও লোবজন নিধা আনে । এবং 
মৌনী গ্বামীজীকে একাঁটি দোলা উঠাইনা নধা লবাপীব হাদজব কবে গ্যাজপ্ট্ট 
সাহেবের সসৃখে। 

সাহেব বডা মেভাজেব লোক । ঃক্ষ ন্বণে প্রশ্ন বাঁবলেন, “দাধ, তু অসভ্যেন 
মতো উলঙ্গ থাকো কেন; এভাবে যেখানে দেখানে ঘন বেড়াওইবা কেন 2 

এবটি পব্বও স্বামীজীন বানে প্রবেশ কিল না) বথাব বা হীর্গতে কোনো উত্তবও 
তান দিলেন না। 

ম্যাস্টেট বোধে জরীলঘা উাঁঠালন। আদেশ দিলেদ। “এখনই একে হাতবভা পাঁবষে 
হাজতে 'দীনবে যাও 1 

মহ্তশধ্যে সেখানে ঘাঁটবা গেল এক অলোৌদল লাণ্ড। গ্রহবীবৌঁষ্টত কামবা 
হইতে, ন্যাজন্ট্ট ও সমবেত লোবজনেব দযা্ট এডাইণা দ্যা কাথাব হঠাৎ অদ্য 
হইঘা গেলেন। অথচ পাহেবেব বাছেই তো তান দ'ডাবগান ছিলেন । 

এভলাস কক্ষেধ ভিতবে বাহিবে অনেক খঁভবাও বেহ বন্দী সক্খান পাইল না । 
গমলশ কর্মচানীবা ঘন এবেবানে গলদ্থর্ম হইবা উহ্িদাছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল, 

দ্বাধাদা তহাব পু স্থানটিতেই নীবাব দঁভা১া আছেন। তাঁহাব চোখে মুখে 
বালন-লভ বৌতুবেব হাঁ । ্ 



শ্লীতৈল্গস্বামী নও 

ব্যাপাব দৌখঘা ম্যািস্টেটে হতব্যাদ্ঘ হইযা গিধাছেন। এতক্ণে তাহাৰ ধাবণা 
হইযাছে, এই সম্্যাসী সাধাবণ মনুষ্য নহেন। 

ইতিমধ্যে স্বামীজনব কযেবজন 'বাশষ্ট ভন্ত এক উাঁকল সঙ্গে নিষা আদালতে আঁসিষা 
উপান্থিত। ইংবেজ ম্যাজিস্ট্টেকে তাঁহাবা বুঝাইলেন, ইনি একজন বিখ্যাত সাধ--সমস্ত 
জা্গীতক লোভ-মোহ দ্বন্দবসংকোচেব অতীত | চন্দন এবং বিষ্ঠা এই ননার্বকাব 
পুবুষেব সমজ্ঞান। তাই বন্ত পাঁবধানেব আবশ্যকতা হীন 'বিছমান্র বোধ কবেন না। 
এবজন বালী ডেপুটি ম্যাজস্টেটও একথা সমর্থন কবিষা তাঁহাকে বুঝাইতে 
লাগলেন। 

ম্যাজন্টেটে বাললেন, "উত্তম কথা ৷ "বন্তু যাঁদ এ লোকাঁটব সর্ব বস্তুতে সমজ্ঞানই 
হে থাকে, তবে তাকে আমাব খানা খেতে হবে আব এখানে দাঁডিষেই তা খাতয়া চাই 1” 
না আমষঘূত্ত খানা এই সন্ন্যাসী কি কাঁবষা গ্রহণ কবে তাহাই তান দৌখতে 

চান। 
স্বামীজীকে প্রশ্ন কবা হইল, পাহেবেব খানা খাইতে তাঁহাব কোনো আপাতত আছে 

বিনাঃ এতক্ষণে মৌন? মহাপ্ুবুষেব বাকস্ফূর্তি হইল । প্রশান্ত কণ্ঠে বাঁললেন, 
“দেব, তুসকো খানা ম্যাষ খা সকৃতা লৌকন ইস্কে পহলে মেবে খানা তুমকো খানে 
হোগা ।” অর্থাৎ সাহেব, তোমাব খানা আম নিশ্চষই খাবো, কল্তু তাব আগে আমাব 
খাদ্য তোমাষ ?হণ কৰতে হবে । 
ম্যাজস্টেট তখান স্বীকৃত ইইলেন। ভাবলেন, এ আব এমন কি শন্ত কথা? 

হিন্দ সন্যাসীরা তো প্রধানত ফলমূলই খাইযা থাকে। তাহা খাইতে আব বাধা 
কোথাষ* বি্তু সন্ন্যাসীকে তো 'নীষদ্ধ মাংস ভোজনে বাধ্য কৰা যাইবে । 

এজল।স-ভবা জনতাব সম্মুখে দ্বামীজী এবাৰ এক অদ্ভুত কাণ্ড কাঁবধা বাঁসলেন। 
তখান আপন হস্তে উপব কিছুটা মলত্যাগ কাযা সাহেবের দিকে উহা প্রসাঁবিত 
কাবধা দিলেন। কাঁহলেন, “সাহেব এই হচ্ছে আমাব আজকেব খানা 1৮ 

চদ্দন ও বিস্টায ব্ধাবদ্ মহাযোগাঁব সমজ্ঞান। এই অদ্ভূত বস্তু সর্বসমক্ষে নাকাব- 
ভাবে তাঁন গলাধ্চকবণ কাবিষা ফেলিলেন । 

অসামান্য যোগবিভূতিব প্রভাবে এই ঘণ্য কন্ু তখন বগাস্তাবত হইয়া গিযাছে এক 
সম্স্বাদত খাদ্যে । শু, তাহাই নয, সাবা আদালত কক্ষ ভাবিধা উঠিষাছে ইহাব সৌগঞ্ধে। 

এ সন্যাদীন যোগণতি ষে অপাবমেষ এবং ইহাব ব্িযাকলাপ যে মোটেই সাধাবণ 
সানষেব মতো নয, সাহেব ইতিমধ্যে এই তর্তটি উপলাধ্ধ বাবষাছেন। আঁবলন্বে তিনি 
'আদেশ প্রচাব বাবলেন, “টৈলঙগস্বামীজী উলন্গ অবস্থা দ্বেচ্ছামতো এ শহবে বিচবণ 
কখতে পাববেন এতে কখনো কোনোবুপ বাধা দেওা হবে না।” 

এই ম্যাজ্টেট কাশী হইতে বদল হন। ইহাব পব যে সাহেব কার্ষভাব নিষা আসেন তিনি অত্যন্ত কডা মৈজাভেব লোক । হবামীজী লৌদিন তাঁহার চিবাচহিত অত্যাসমতে উলঙ্গ হইফা দাম্বমেধ ঘাটে ঘুবিতেছেন। নূতন ম্যাজিস্ট্রেট তো ইহা দৌখবা ভোধে আগ্িধঘণী । 



১৬ ভাবতেব নাধক 

সন্্যাসীকে তৎক্ষণাৎ ধাঁবষা আধা হাজতে তালাবদ্ধ কাঁবধা বাখা হইল ৷ ভন্তজন 
ও বিশিষ্ট নাগানকদেব কোনো ধ্যাত বা প্রার্থনাঘ জেলাশাসক কর্ণপাত কাঁঝলেন না। 

পবাঁদন ভোববেলাষ সাহেব হাজতগ্হে তাঁহাঝ নূতন কষেদীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ কাত 
গযাছেন। সেখানে পেশছিধাই তো তিনি অবাক্। এঁক। সব্যাসী যে পবম নান্চি্ত 
মনে হাজতে বানান্দায ঘনাবধা বেডাইতেছে। ক কাবধা থে সেকাবাকক্ষ হইতে 
নিপ্বান্ত হইষ। আসল? তাহা বেহই বাঁলতে পাবে না। 

বুদ্ধ গাজিস্ট্রট তখান হাজতেব ভাবপ্রাপ্ত বর্চাবী ও বক্ষীদেব ডাকাইলেন । 

তৈলদস্বাম কে যে বক্ষে বাথা হইছিল তাহাব দ্বাব তখনও পূববৎ বাঁহযাছে তালাবদ্ধ । 
অনন্চবদেব সঙ্গে 'নযা সাহেব লৌহদ্বাব, তালা, চাঁব ও কক্ষেব দেয়ালগুলি বাব বাব তন্ন 

তন্ন কাবিযা পৰীক্ষা কাঁবলেন । বিল্তু কষেদীব কাবাকক্ষেন বাঁহবে আসাব কোনো 
সই আঁবজ্কাব কৰা গেল না। 

গদ্ভীধ্ববে তৈলন্স্বামীকে তিনি প্রশ্ন কাঁবলেন, “সাধু, সত্য কথা বল, কি ক'বে 
তুমি হাজতেব বাইবে এলে ৮? 

স্বামীজাীব উত্তব আঁত নহজ ও সবল। কাঁহলেন, “গ্রতাষে আমাব বাইবে আসবার 
ইচ্ছে হযোছুল । সে ইচ্ছা হবাব পবমূহ[র্তেই বাইবে এসে পড়লাম, কোনো বাধা কোথাও 
পেলাম না ।” 

কাবাবক্ষাট জলে জলম হইযা বাহযাছে। সোঁদকে তৈলম্বামীব দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবা হইলে অবলীলাষ উত্তধ দিলেন, “বাতে আগাব প্রশ্নাবের বেগ হইযাছিল, দেখলাম 
দবাব তালাবদ্ধ ঘবেব বাইবে যেতে তখন ইচ্ছে হয নি, তাই শাঁধত অবস্থাযই খাঁনকটা 
মন্ত্যাগ কবোছি। তারপর বাত শেষ হয এলে, অন্ধকাব ঘবটা তেমন আমাব ভাল 
লাগ্গাছল না, তাই মনত হাওযায এ বাবাধ্দাষ একটু ঘূবে বেড়াছি।” 

ম্যাঁজস্টেটেব ক্লোধ আবও তার হইযা উঠিল। বচ্দীকে আবাব হাজতকক্ষে পুরধা 
স্বহদ্তে ভবল তালা লাগাইষা তান এজলাসে চাঁলযা গেলেন । 

খানিক গবেই আবাব এঁক অদ্ভুত কাণ্ড উলঙ্গ সম্যাসীব। দোঁখলেন কাবাগৃহ তো 
বধরেৰ কথাঃ এবাৰ তাহাব আদালত কক্ষেবই এক কোণে বন্দী দাঁড়াইযা আছে। চোখে- মুখে দন; বালকেব কৌতুক-চপল মদ: হাঁস । নিতান্ত আঁধ*্বাস্য এ দ'শ্য । ম্যাজিপ্টেট 
একেবারে হতবম্ধি হইযা গিষাছেন। 

যোগীবৰ তৈলঙ্গস্বামী এবাৰ ধা পদ,ক্ষণে সাহেবের সম্ম,খে আসিযা দাঁড়াইলেন। প্রশান্ত কে কহিলেন, “সাহেব, তম অন্যান্য সাধাবণ মানুষের মত শুধ্ জড় ও জড়েব শডিই বোঝ। এই জগতেৰ মধ্যে ওতাপ্রোত হযে আছে এক মহাটৈতন্যলোক, _-তাব খবব 
তোমাব মোটেই জানা নেই। সেই চৈতন্যলোকেধ সঙ্গে যাব যোগাযোগ সাাধত হযেছে, কোনো বন্ধন বা কোনো বাধাই আব তার প্বেচ্াবহাবকে আটকাতে পাবে না। 
ভারতেব যোগী পরযদেব শব কাছে পাথবাঁব কোনো কাই কখনো অসাধা বলে গণা হযনা। বেটা, তাহলে বল দৌখ, আমাব মতো সাধনসন্ন্যাসীকে বিবন্ত ক'বে লাভ ক? তাছাড়া, সে শাইবা তোমাব আছে কই? 



শ্রীতৈলঙগস্বামী ৯৭ 

এবাব সাহেবেব চৈতন্যোদয হইল। তিনি নির্দেশ দিলেন, তৈলনস্বামী এখন হইতে 
স্বেচ্ছামতো কাশী শহবে ঘুবিষা বেড়াইবেন। শুধু আহাই নষ, ভাঁবষ্যতে কেহ যেন 
এই সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীব উপব কোনো উপদ্বুব না কবে -এ মর্মেও এক বিশেষ আদেশ 
তান এই সমযে জাবী কাঁবলেন। 

শেষেব দিকে তৈল্গ মহাবাজ পণ্গর্গাব ঘাটে বাঁসষাই দন আঁতবাহিত কাঁবতেন। 
নিকটেই ছিল মঙ্গলভট্টু নামক মাবাঠী ভন্ত রাদ্ষণেব ক্ষুদ্র আবাস । প্রা সাত বসব 
সাধ্য-দাধনাব পৰে ভট্টজী এই গৃহে মহাযোগীকে আনিতে সক্ষম হইযাছিলেন । 

স্বাধীজীব এবাব একটা বাসস্থান ও ঠিকানা হইল; সত্য-াঁকন্তু স্বেচ্ছাবিহাবী 
শীন্তধব মহাপুঝূষকে এক স্থানে নীশ্চন্ত হইযা পাইবাব জো কোথায? মনেব আনন্দে 
কখনো দশাম্বমেধ ঘাটে, কখনো বা মাণকার্ণকাব শমশানে তান বেডাইষা বেডান ৷ কখনও 
দেখা যাষ, তান জাহবীব খবম্োতে গা ঢালষা ?দষা আনন্দে বিচবণ কাবতেছেন ! 

ইতিপূর্বে প্রাই মৌনী থাকলেও তৈলঙ্গ মহাবাজ কথাবাতণ একেবারে কখনো 
বন্ধ কবেন্য নাই । মঙ্গলভন্ট্রব গৃহে আসবাব পব হইতে তাঁহাব চাবাদকে জনসমাগ্ধম 
আবও বাড়িতে থাকে । ব্যাধি-ক্রিস্ট আর্ত জনগণ এবং অধ্যাআনর্দেশ প্রার্থী, সাধকদেব 
আনাগোনায় তানি বড় ব্যাতিব্যস্ত হইযা পড়েন। তাই আত্মবক্ষাব জন্য এখন হইতে 
প্রাফই তাঁহাকে মৌনী থাকতে হয । 'নতান্ত প্রয়োজন না হইলে এ সমযে তান 
কথাবার্তা বলতেন না । 

গঙ্গাজলে দিহাব ও ইতস্তত ভ্রমণে পব স্বামীজী মঙ্গলভট্রেব আশ্রমে ফাবধা 
আসিতেন। এ দমষে দর্শনার্থাঁ ও শিষ্যদের সঙ্গে তান কথাবাতণ চালাইতেন হীঙ্গীতেব 
মাধ্যমে । এ কাজে একান্ত সেবক মঙ্গলভ্ুজী ছিলেন তাঁহাব প্রধান সহাযব। কুটিব 
প্রা্ণণে, মুক্ত উদাব আকাশেব তলে, উচ্চ একটি পাথবেৰ বেদীতে স্বামীজী মহাবাজ শষন 
কাঁবষা থাকিতেন, আব উহাব নিচেকাব দেষালে লাখত থাকত শাস্রগ্রন্ছেব বহুতব 
শ্লোক ও উপর্দেশ। সত্যকাব ভন্ত সাধক বা মুমূক্ষ কেহ আসিলে তাঁহাব প্রম্নেব উত্তবে 
স্বামীজগ শুধু অঙ্গুলি সংকেত কাঁবতেন। আব মঙ্গলভট্টকে এ সকল শ্লোকেব মর্ম 
উদঘাটন কাঁবধা "জিজ্ঞাস? আগ্ন্তুকদেব নানা কৌতুহল নিবৃত্ত কাবতে হইত । 

স্বামীজী মৃহাবাজেব আবাসেব এক প্রান্তে ছিল প্রস্তব নির্মিত বিশাল শিবলিঙ্গ, 
আব উহাব এক পার্ট নূমণ্ডমালিনী মহাকালীব পাষাণ প্রতিমা শীল্তধব মহাসাধকেব 
অধ্যাআজীবনেব দুই মুখ্য প্রতীক। শিব শীন্তব এই যম আবাধনাব পথে, যোগ ও 
২ 00055552555545555854 গঁড়িষা 

হল । 

১৪৬৮ খনস্টাব্দেৰ কথা । ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ মথুববাবুূব সঙ্গে কাশীতে তীর্থ 
কাঁবতে আসিবাছেন। বিশ্বনাথ দর্শনের পবই ঠাকুব “চল শিব' তৈললস্বামীকে দর্শন 
কাঁবতে চলিলেন। 

এই দর্শন সম্পর্কে উত্তবকালে ঠাকুব তাঁহাব ভরত ও পার্ধদদেব বাঁলবাছলেনঃ 
ভা" লা. (সৃ-১)২ 



৪ ভাবতেব পাধক 

“দেখলাগ, সাক্ষাৎ বিদ্বনাথ তাঁর শকীবটা আশ্রথ ক'রে প্রকাগিত হযে বরেছেন। উচু 

জ্ঞানের অবস্থা । শবীবেব কোনো হই নেই। ধোদে বালি এন তেতেছে ধেপা 
দে কাব সাধ্য? তান সেই বালব উপবেই শুষে আছেন 1” 

চ্বামীজী তখন মাণকার্ণকা ঘাটেই বেশীব ভাগ সমধ কাটান । ভাগিনেধ হাথকে 

নঙ্গে নিয়া শ্রীবামকৃ্চ সেখানে গিষা উপা্থিত। কিন্তু ্াশানচাবী “চল শিবের 
সামাজিক বদ্ধ বোধ্হধ তখনো একেবাবে লোগ গা নাই। নয়ন উল্মালন কাঁবধা 
দোঁখলেন, স্মখে দন্ডাযমান দাঁক্ষণেম্ববের মহাসাধক শ্রীবামকৃ্ আসম এক অধ্যাত্ব- 
লীলাব বান চিহিত নাক। তৈলঙ্গ মহাবাজ সৌঁদন পৰম প্রন! ট্মতহাস্যে 

ঠাকুবেব গম্গুখে একাঁট নস্যদ্যান তুঁলিষা ধাঁবলেন। 
প্রবীণ ব্রন্দাবদ: স্বীকাঁত দিলেন নবীন র্দাবদকে । 
প্রীবামবৃষও প্রথম দর্শনের দিনই খটযা খাঁটিা গ্বামীজীব দেহেব যোগীচহ সকল 

দেখিয়া নিলেন তাবপব ঘবে ফেবাব পথে হাদষেব কাছে সোধসাহে কাহলেন, “বে 
বুঝাঁল, এ'তে ঘথার্থ পবমহংসেব লক্ষণ সব বর্তমান 1 হীণ যে সাক্ষাৎ দম্বেধ্বব 1” 

একাদিরগে কষেকাঁদনই ঠাবুব বামকৃঞচ শ্রদ্ধাভবে তৈলক্সস্বামীজীব সমীপে গমন 
কবেন। দুই বিবাট মহাপবুষেব অন্তর্লোকে সৌঁদন যে দেওযাশনতযাৰ পালা 
চাঁয়াছিল, তাহাব সপ্ধান অবশ্য কাহাবো জানা নাই, জানবাব কথাও নব । 

সহজ সমাধিতে সদা নিমান্জত, মৈলাক-সদণ এই গহাবোগনীব সাঁহত হী্গতে 
শ্লীবামকৃ্। সৌদন বি; তত্গ্রসঙ্গও আলোচনা কবেন | এসন্পকে উত্তবকালে বাঁলযাছেন, 
“তখন তান কথা কন না, মৌনী। ইশাবাষ তাঁকে জিজ্ঞেস কাবাছলাম--ঈশ্বব এক, 
না অনেক* তাতে ইশাবা ক'বেই বাঁবষে দিলেন--অমাঁধন্থ হযে দেখ তো- 
এক, নইলে যতক্ষণ আম, তুম, জীব জগৎ ইত্যাঁদ নানা জ্ঞান বথেছে ততক্ষণ-- 
অনেক 17 

একাঁদন পবমহংসদেবেব মনে আঁভলাষ জাগে, গ্বামীজীকে তান ক্ষীব ভোজন 
কবাইবেন। মথরবাবনুকে বিধা তাঁহাব জন্য আধ মণ কা প্রদ্তুত বধানো হইল । 
সহস্তে যোগীববকে ইহা পবটা খাওবাইবা ঠাকুব লাভ কাঁবলেন পথ্য তপ্ত। 

তৈলঙগস্বামীজী দীর্ঘকাল অজগর্্যান্ত অবলদ্বয বাঁক্যা তাকন্থান কাবতেন। 
নিজেব আহান জল্পকে ববাববই [তানি ছিলেন একেবাবে নাবকাব। খাদ্যবন্তু সংহেব 
কোনো চেষ্টা ফোন তাঁহাব ছিল লা, তাহাব পাঁবগাণ সাবহ্ধে অবাহিত হওয়ার গ্রযোভ্রনও 
জোন তান বোধ কৰেন নাই। নিজহস্তে কখনো তাঁহাকে কো না জাহার্ গ্রহণ 
কাঁবতি দেখা যাইত না। আবাব বেহ এসব লন্মনখে ভুঁলিযা ধাঁবলেই মহাযোগ্গী 
অবলীলাধ তাহা গূখাবববে গৃহণ কাঁবতেন। 

খাদ্যাখাদ্যে তাহাব ভেজ্ঞান নাই, তাই একবাব একদল দুষ্ট লোক তাঁহাকে জব্খ 
কাঁবতে আমে । এক বালতি চুনগোলা জল সম্মঃখে ধাঁধা স্বামীজীকে তাঁহাবা উহণ 
পান কবাইতে শব; কবে। ইহাদের বু-আভসা্ধ বাঁঝতে জ্বমীজীব মোটেই দৌব হব 
নাই। 'িন্তু ছন্দাতীতলোকে যাঁহাব সদা বিচবণ, এাঁদকে দরষ্ট বাব অবসব তাহার 



শীতৈলঙস্বামী ১৯ 

কই? সমস্তটা-চুন-গোলাই তান নঃশেষে পান কাঁবষা ফৌললেন, প্রশান্ত মুখমণ্ডলে 
বিদ্ধুমাত বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না । 

পবম গণ্ভীব যোগীব এই নার্বকাব ভাব দৌঁখযা। ক জান কেন দূুষ্টদেব মনে বড 
অনুতাপ শুবু হব, পদতলে পাঁড়যা তাঁহাব কৃপা 'ভক্ষা কাঁবতে থাকে । এবাব তৈলঙ্গ 
মহাবাজেব বাহ্যজ্ঞান িবিষা আসে । তর্থান অবলীলাধ 'তাঁন সকলেব সম্মুখে মত্রদ্ধাব 
পথে স্মস্তটা চুনগোলা জল নিঃসাবিত কাঁবধা দেন । 

বহু ধনধান: শেঠ ও বাজবাজডা বাবাণসীতে তীর্থ কাঁবতে আসে । ইহাদেব অনেকে 
শরদ্ধাভবে স্বামীজীকে স্বর্ণালংকাবে সাজাইষা 'দষা ধন্য হব । এই ভন্তেবা চালষা গেলেই 
দুবর্তত্ত চোবেবা ছুঁটিষা আসে-স্বামীজীব অঙ্গ হইতে এসব অলংকাব খাালষা নিষা যাষ। 
লোন্ট্র কাণ্ুন সমজ্ান মহাযোগীব তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, 'চত্তে নাই বন্দূমান্র আলোডন। 
পবশ প্রশান্তি ও নাঁলপ্ত নিষা 'তাঁন শুধু অপবাধীদেব দিকে তাকাইষা থাকেন । 

সেবাব যোগীবব তৈলঙগস্বামী 1ভাজষানাগ্রা মহাবাজাব প্রাসাদের সম্মৃখ যা 
চাঁলযাছেন ৷ সংবাদ পাইধা মহাবাজা পান্রীন্রসহ ছুটিযা বাঁহছব হইলেন । সবর 
গ্বামীজীকে ভতবে লইযা যাওষা হইল । সকলে 'মাঁলষা সোবসাহে তাঁহাকে পষ্রবচ্দে 
সাজাইযা দিলেন। কোমবে, বাহুতে ও গলাষ পবানো হইল সোনাব অলংকাব। 

স্বামীজীব 'িল্তু পাবিচ্ছদ ও আভবণেব দিকে কোনো লক্ষ্যই নাই। সবেমান্ন 
বাজবাঁডর বাহিবে দকছুটা দূব আঁসযাছেন, এমন সময কষেকাঁট দূব্ন্ত আথাইযা 
আসে, তাঁহাব শবীব হইতে এগুলি খ্াঁলষা নেম । জ্বামীজা বন্তু চুপচাপ দাঁডাইযা 
আছেন, তস্কবদেব কাজ শেষ কবাব সুযোগ দিতে চান। এমন সময বাজপ্রহবীবা দূব 
হইতে ব্যাপাবটি টেব পাষঃ ছুটিষা আসষা ইহাদের ধাঁবষা ফেলে । 

চাবাঁদকে হৈচৈ পাঁডযা গেল। মুহাবাজা দুক্কতদেৰ বাঁধা আনিষা দ্বামীজীব 
পদতলে ফোঁললেন। কাঁহলেন, “বাবা, আপান বলুন, এ দুষ্টদেব ?ক সাজা দেবো ৮" 

এতাঁকছ উত্তেজনা ও কোলাহলেব মধ্যে তৈলঙ্গ মহাবাজ 'বিল্তু আপন মৌন মাহমা 
নিষা নার্ককাৰ 'চত্তে দাঁড়াইষা আছেন । 

মহাবাজেব প্রশ্নে উত্তবে অঙ্গীল সংকেতে নিজ দেহটি দেখাইযা আকাবে প্রকাবে 
যাহা বাঁলতে চাহিলেন তাহাব মর্ম--ওবা অলংকাবগুলো 'নষেছে তো কাব ক ক্ষাঁত 
হযেছে 2 আগ তো যেমন ছিলাম, তে্ান বযোছ, আমাব কি কোনো পাঁরবর্তন হযেছে £ 
নর্বোধগ্ীলকে এবাবকাব তো ছেড়ে দাও ।, 

এক্ষেত্রে আবাঁক কবা যাষ » সকলে ?নতান্ত আনচ্ছাষ দুবত্তদেব মুত দিতে বাধ্য হন । 

এক সমযে প্রভূপাদ ববজষকৃষ্ণ গোস্বামীব উপবও বর্ষিত হয যোগীববেব আশীবণদ । 
গোজ্বামীজীব অধ্যাত্বজীবনেব বূপান্তব সাধনে এই আশীর্বাদ পবম সহাষক হইষা উঠে 

তৈলঙ্গ মহাবাজেব সাঁহত যখন ?বজবকৃষ্ণেব সাক্ষাৎ হয, তখন তন ব্রাহ্মদমাজেই 
বাঁহষাছেন। হৃষে তাঁহাব মুমুক্ষাব তার আকুতি তাই আঁস্ছিব হইষা নানা স্থানে 
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ঘাবধা বেড়াইতেছেন। সেবার কাশীতে আসাব পব যোগীববেব দর্শন মীলল। 

অগরপাঁদনেব মধ্যে ধন্য হইলেন তাঁহাব প্েহসামিধ্য ও কৃপালাভে। . 
গোস্বামীজণ নিজে এ পাক্ষাতেব এক মনোবম 'বিববণ দিযাছেন। উলঙ্গ স্বামীজী 

ঙ্গাব স্রোতে এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে ভাঁসযা বেডাইতেছেন, আব তান তটপথে 

তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে ছঃটিতেছেন | নে এক অপূর্ব দণ্র্য | 
থব হইযা একস্থানে বাঁসলেই গ্বামীজী গোঁসাইজীব আহাবেব জন্য ভগ্ন হইধা 

পাঁড়তেন। ভন্তেবা তাঁহাব আদেণে "সল্ট দুব্যাঁদ আনষা উপস্থিত কাঁধত, আব তাঁনও 
সম ভাঁগতে নানা ই্গত কাঁবষা দিজবকৃষ্ণকে এল ভোজন কবাইতেন। 

উত্তবকালে িজবকৃষ্ণ সোল্লাসে যোগীববেব পুণ্যস্ম্ীতি আলোচনা কাঁবতেন। এই 

স্মশতচাবণব গধ্য গা টতলগ্গ মহাবাজেব এই সমষকাব এক "চিত্তাকর্ষক চিন ফুঁটিবা উঠে । 

| “কোনো সমঘে হবতো স্বামীজী গঙ্গা ভুবরা ভৌঁ কাঁববা ডু গীদতেন ও মাঁণ- 

কাঁ্ণকাব ঘাটে ধযা উাঠিতেন । আঁম তখন গঙ্গাব পাড দিবা দৌড়াইঘা যাইতাম 1-" 
“একাঁদন এক কালামীন্দবে রা স্বামীজণ প্রম্নাব কাঁবযা তাহা ছিটাইধা কালীর 

আঙ্গে দিতে লাগলেন। আম জিজ্ঞাসা কাঁবলাম “এীক ব্যাপাব। ববগ্রাহেব গাবে 
প্রম্রাব দেন কেন ? দতীন মাটিতে গলাঁখযা ?দলেন, গঙ্গোদবধ । 

“আম বললাম, 'কালীব গাষে ইহা 'ছটাইযা গদলেন কেম » তান অবলীলাক্রমে 
উত্তবে বাঁললেন, পুজা" 1 

ঘটনাটি ঘাঁটবাব সমধ এ দেবালঘ জনশুন্য গল কছুকাল পবে মান্দবের 
লোবজন ফাঁববা আপিলে গোস্বাগী গ্রভু তাঁছাদেব ?নকট তৈলগদ্বামীজীব এই অদ্ভুত 
আচবণেব কথা বাঁললেন। মাঁন্দাবেব পুজাবাঁ ও অন্যান্য লোক তাঁহাৰ প্রশ্নের উত্তবে 
বাঁলষা উাঁঠলেন, “হীন তো সাক্ষাৎ বিঞ্বেক্বব । এব সন্বন্ধেিছ্ বলতে নেই । এব 
পরন্রাব যে গঙ্গোর্দক১ তা ঠিকই 1১) 

স্বামীজীব প্রত কাশীব আঁধবাসীদেন এই প্রগাঢ ভা দোঁখবা বিজযকৃষের গবষ্মষেন 
সীমা বাঁহল না। 

বিদ্দাদন গবে হঠাৎ একাঁদন তৈল মহাবাজ গোঁসাইজীবে জানাইবা ?দলেন, এবাব 
তান তীহাকে দীক্ষা প্রদ্দান কাঁববেন। 

গৌঁনাইজ তো একথা শুনিধা অবাক । 
ইতিমধ্যেই এক বাট পদবুষেব সালিধ্য ও অন্তবঙ্গতা তাঁহাকে অনেকটা দুঃসাহসী 

বাবা তঁলযাছে। সহজ কণ্ঠে দ্বামীজীকে তান বালা উাঠলেন, পকন্তু আপনার 
কাছে আম দীমা নেবো বেনঃ আগান দেবাগ্রহেব গাবে প্রস্রাব 'ছিটিযে যে 
বলেন-গাদোদবং। আমি অমন অনাচাবী লোকেব দ্বাবা দীক্ষিত হব না। তাছাডা, 
আম তো রক্ষ, আমাকে আপাঁন কি ক'বে দীক্ষা দেবেন ৮ 

মহাবাজ সহাল্যে বাছলেন, “বেটা, তোমাষ দীক্ষা দেবার ব্যাগাবে একটা 
হাহ বত প্রকৃত দাঁকা আম. দাচছিনে। গু গ্রহণ না কবলে শবাব 
শদদব হব নাঃ তাই গাবকব্ণ প্রযোজন । বিল্তু তোমাৰ আসল গবু আম নই 1 
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বিজবকৃ্ণ বাঁলবাছেন, “এবপব তান আমায মল্ত প্রান ক'বে বললেন, 'অব যাও। 
মেবে পব ভগ্গওষানকা যো হুকুম থা উহ ম্যায় তামিল িষা ' অর্থাঞ্। আমাব উপব 
ঈশ্ববেব যা আদেশ ছিল তাই আম পালন কবলাম, এবাব তুম যথায ইচ্ছা যেতে 

র্ পাবো |» 

উত্তবকালে গ্োস্বামীজী সন্্যাস ও যোগসাধন গ্রহণ কবাব পব আব একবাব 
কাশীধামে উপনীত হন। যোগীববেব সঙ্গে সে-সময আবাব তাঁহাব সাক্ষাৎ হব। 

তান তাঁহাকে সেই পুবাতন ঘটনাব হী্গত কাবষা প্রশ্ন কবেনঃ “ক্যা, তুমকো ইযাদ 
হ্যায 7-ক হে, আহথেকাব কথা ক তোমাব স্মবণ আছে? 

গোস্বামীপ্রভু কবজোডে ভান্তগদগ্দ কণ্ঠে উত্তব দলেনঃ “হ্যাঁ, মহাবাজ 1” 

যোগী শ্যামাচবণ লাহিড়ীও একবাব তৈলঙ্গস্বামীব চবণোপান্তে উপনীত হন। 
লাঁহভী মহাশষকে দূৰ হইতে দর্শন কাঁবষাই স্বামীজী পবম প্নেহে তাঁহাকে জানান 
সংব্ধনা। 

কষেকাঁট ভন্ত সাধক তখন সেখানে উপাঁগ্ছত। জ্বামীজীব এমনতব ভাবোচ্ছৰাস 
তাঁহাবা বড একটা দেখেন নাই । তাই অনেবেই সাঁব্মষে এ সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রশ্ন কবেন। 

উত্তবে স্বামীজী ভক্তর্দেব বাললেন, “যোগমার্গেব যে উচ্চাবস্থায পেশছে সাধকদেব 
লেওাট পর্যন্ত ছাডতে হয, ধূতি পাঞ্জাব পাঁবাহত এ মহাপুবূষ অনেক আগেই 
সে অবস্থা লাভ কবেছেন।” 

তৈলঙ্গ জ্বামীজীব সৌর্দনকাব এই সম্েহ আচবণ ও স্বীকৃতি কাধীব সাধকসমাজে 
আত সহজে এই নবাগত প্রচ্ছন্ন যোগীকে পাঁবাঁচত কাঁবষা তোলে । 

পণ্চগঙ্গা ঘাটেব কাছে নানা স্থানে ও মঙ্গলডট্রেব আবাসে স্বামীজী প্রাফ আশী 
বংসবকাল বাস কাঁবিধা গিষাছেন। কিল্তু কখনো কোনো মঠ, আগ্রম বা মণ্ডলী 
দ্যাপনেৰ ইচ্ছা এই শীশুধব মহাপুবূষেব অন্তবে স্থান লাভ কবে নাই৷ 
সাঁচদানন্দ সাগবে উদ্বাব বক্ষে স্বেচ্ছাবিহাবী মীনেব মতো ছিলেন এই মহাযোগী। 

ঈমববানাদ্ট অধ্যাত্বলীলা উদযাপন বাঁবষাছেন তাঁন একান্ত নিঃসঙ্গতাব) লোবকচক্ষু্ব 
অন্তবালে বাঁসষা 'চাহত সাধকদেব জীবনে বহাইষা ?দয়াছেন রক্ষজ্ঞানেব অমতগ্রবাহ। 

লোকোত্তব মহাপুবুষেব মবলীলা এবাব ধীবে ধীবে শেষ অঙ্কে আঁসষা 
পেৌঁছিয়াছে। হঠাৎ একাঁদন গঙ্গাবহাব হইতে 'ফাঁবা আঁসষা নিজেই আসন্ন 
তবোধানেব সংবাদাঁট গ্রকাশ কাঁবলেন। 

লভদ্টেব পৌন্র গ্োঁবন্দভট্ট আমাদিগকে তৈলঙ্গজ্বামীজীব সৌদনকাব 
কথোপকথনেব এক কৌতুহলোদ্দীপক বিববণ দিষাছেন__ 

ভটুজী এবং আবো বাট বাশস্ট ভন্ত সৌঁদন সেখানে উপাস্থিত। হাতছানি 'দিয়া 
হবামটজী তাহাদের বাংছ ডাঁকিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, “বেটা সব এবাব তোবা 
আমা বিদাষ দে। আম স্ছিব কবেছি, আজই ম্যাঁধষোগে এ দেহ ত্যাগ কববো 1” 



ই২ ভাবতেব সাধক 

এ সংবাদ কোন ম্গান্তব জোন আগ্রত্যাণিত । ভন্তদেব প্রাণ কাঁদিঘা উঠিল । 

কবুণ কণ্ঠে তাঁহাবা কাঁহলেন, “সে দক বাবা। হঠাৎ আগান গাব অলক্দদনে বা 
বলছেন * আপাঁন চলে গেলে আমবা বাঁচবো ক না 1 

“আবে, আগ ?ক তোদেব একেবাবে ছেড়ে বাঁচ্ছিঃ দেঁহেব এই খোলসা বড় 

গবানো, বড ভরীর্ণ হযে িবেছে। আব না বদলালে চলে না। তাই এঁকে 

এবাৰ ছেড়ে দেবো 1” 

মঙ্গলভটু আবদাবেব লূুবে কহিলেন, “না বাবা, সে হয না। আগে থেকে বলা- 

কণা নেই, হঠাৎ এমাঁন একাঁদন চলে গেলেই হলো? তবে এটাও বুঝতে পাবাছ, 

শসম্থান্ত বখন আপান স্ব ক'বেই ফেলেছেন তখন এটা আব ফেবানো বাধে না। 

কিন্তু আমাদেব একটু পমধ তো দেবেন। গনটাবে তো প্রন্তুত কবে নিতে হবে। 

তা ছাড়া আপনাব একটা পাথবেৰ মার্ত গাঁডযে বাখব বলে ভাবাছ।” 
“যাবে ভট্ট, এই বন্তমাংমেব দেহ, এই পাথবেব মনুর্তি, এসব নঘ্বব 'জানগের 

কি বোনো মূলা আছে? এতাঁদন আমাব সঙ্গ কবে এগে আজ তোদের এদব ক 
কথা 7) 

ধ্বাবা, আমবা বদ্ধজীব, আপনাকে বুবাতে পাবলুশ কই? 'কিল্ছু বাবা, আাগান 

মাই বলুন, আমবা একান্তভাবে চাই-একটা পাথবেব মুর্ত অন্তত আপনাব এই 
সাধনক্ষেত্রে থাক । আপনাব 'তবোধানেব পব ঘোজ আমবা বিগ্রহেব শবে ঢালতে 
পাববো গঙ্গাবাবিঃ দিতে পাববো ভীন্তব অর্ঘ--পুত্পাপ্জীল 1” 

কবুণামব মহাযোগটীব আননে ফুঁটবা উঠিল প্রসননগধুব হাঁস । কাঁহলেন। “আচ্ছা 
বেগ। বেটা, তাহলে আমাব যাবাব দন এবগাস 'পাঁছযে পাচ্ছ । তাডাতাঁড় তোবা 
মত তোঁবব যোগাড় কব্ 1” 

চঞ্চল বালক যেমন দ্বেচ্ছামতো তাহাব খেলনাটি নিঘা খোঁলবা বেড়াঘ আবাব 
ছড়িবা ফেলে, তেমন তৈলঙ্গ মহাবাজও অবলীলায দূবে ঠোলধা দিলেন তাঁহাব মৃত্যুব 
নাট ল্নাঁটকে। 
হাতে সগঘ বেণী নাই। ভভ্তেবা তোডজোড ণবূ কাঁববা দিলেন । সেই দিনই 

চ্থানীষয এক ভাস্কবকে ডাঁকষা আনা হইল, মাসখানেকেব মধ্যে গাঁডবা উাঁঠল জ্বামীজীর 
এক বৃহৎ প্রদ্তব্র্তি ১ 

মহাপ্রযাণেব পূবীদন ভন্তদেব প্রার্থনাষ কিছ; বছ7 সাধন-উপদেশ প্রদান কাঁবলেন। 
তাঁহাব নিদেশি অনুবা্ী একাঁটি সুবৃহৎ চণ্দন কাঠের দিন্দুক প্রস্ততি কবানো হইল । 

৯ কাণীধামেব তৈলক্গম্বামী মঠেব পাঁবচালক গোবিদ্বভট্ুজী আজো পম প্রদ্ধাভবে 
এই প্রস্তব বিগ্রহাট এবং তৈল ক্বার্মীজীব ব্যবহৃত জলগার, পাদুকা ইত্যাঁদ 
দর্শনাথীদের প্রদর্শন কাবিষা থাকেন। খেষালী জ্বাগী্রী একাঁদন গল্দাতীব হইতে 
চ্বহস্তে এমন একাঁট ববাট প্রদ্তলমৰ 'শবাঁলক্গ অনাবাসে তুঁলিবা আনেন তাহা বহন কৰা 
দশ্বাবোজণ বাষ্ঠ পুবুবের পক্ষেও সম্ভব নব । এই িশবাঁলনাঁটও স্বামীজীব লীলাব 
এক স্মাবকাঁচন্ধবপে বর্তমান বাহযাছে। 



শ্রীতৈলঙ্গস্বামী ইত 

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবাব পব তাঁহাব মবদেহ এটিতে প্াবষা সমাহত কাঁবতে হইবে 
গঙ্গাগর্ভে | 

৯৪৮৭ খটষ্টাব্দেব পৌষ মাস। শক্লা একাদরশীব প.ণ্যাতীথাট তৈলঙ্গ মহাবাজ 
শেষ যান্রাব জন্য বাঁছধা নিলেন! এই 'তাঁথতেই ব্রহ্বন্ঘ: পথে উত্রমণ ঘটল 
মহাযোগীব অমবাত্বাব | 

কাণ্ঠসম্পূটস্িত মবদেহখানি গঙ্গাব ঘাটে নৌকাষ তোলা হয। হীঁতমধ্যে তৈলন্ 
স্বামীজীব িবোধানেব সংবাদ স্বর গ্রচাবত হয। সর্বজনবান্দত মহাপুবদষের 
গঙ্গাসমাধিব অপূর্ব দ্য দর্শন কাঁবতে গঙ্গা সৌদন লোকে লোকাবণ্য হইযা উঠে। 

আঁস হইতে ববুথা অবাঁধ স্বামীজীব পৃত দেহবাহী কাম্ঠাধাবাটিকে ভ্রমণ কবানো 

হয, তাবপব দেওযা হষ গঙ্গাগর্ভে বসন । 
শিবধাম বাবাণসীতে খিববজ্প মহাষোগ্ী প্রাষ দেড়ুণত বসব ব্যাপিষা তাঁহার 

অপব্প লালানাট্য অভিনষ কবিষা গিষাছেন। শত সহম্্র লোকে নবনসমক্ষে এ 
নাট্যেব দৃশ্যপট একেব পৰ এক হইযাছে উন্মোচিত। সৌদনকাব সাষংসন্ধ্যাব স্তাঁমত 
আলোকে সেই লীলা সংববণেব পালাটিই সকলে সাশ্রুনবনে অনুষ্ঠিত হইতে দৌখল | 



ঘোদ্ী শ্যামাচরণ লাহিড়ী 
১৬১ খাব বথা । ছিমালনের বানীকেত অঞ্চলে এক দেনাশীনবাস রে 

আানোজন চালতেছে। দারা প্তবিভাগেব এক তবে বাঙলী কর্চাবী দাণাপর 
হইতে দৌদন এখানে বদলী হইঘা আসিধাছেন। গ্রার্থানক কাজকর্ম সবেমান গর 

হটযাছে। জামান্য ধাহা বি; হাতে থাকে তাতে বাঁদবা প্রাতেই তি ্ ও 
বরষা ফেলেন। ভাবগব গাবাঁিন ব্যাপিবা জখড অবদব। এসনন প্রা্ই যন 
পাছাডা কুঁলদেধ নিধা নানা গল্পগন্্রবে তাঁহাব সমব কাঁটিবা বাঘ | 

সন্মুখে নগাঁধবাজ হিমালর ৷ বনে বন্দবে ইহার কত থেগা? কও গ সাধ, 

লন্ব্যার্সী তপন্যায নত। জন্মজ্মান্তবের পণ্যফলে কোনো কোনো ভাগাব'নেন জাবনে 

ঘটে তাঁহাদেধ আবার, প্রকাশিত হয দেবতাত্বা হিগালবেব গ্রন্ৃত স্ৰবণগ ! 

গতাবভাগেন এই কর্মচানপীট গ্থানীর লোকদের মুখে লালা আলোক কাহনী, 

নানা জনণ্রত শ্নধাছেন। আবও জানিষাছেন অদুবস্থ দ্রোণাগান শিববল্প তাপসদেব 

এক দিচবণভ্বীম। এখানে তাঁহাদের নানা কৃপালীলা নাব অনুষ্ঠিত হয । 

সৌঁদন তাঁহাব অন্তরে কৌতুহল ভাঁগবা উঠিল । গাহাডাটকে ভাল বাঁদযা একবার 

দেখবা আসা মন্দ ক £ বিকালবেলাবই এ উদ্দেশ্যে তাঁধ; হইতে বাহপ হইবা গাঁডলেন। 
বানীকেত হইতে দ্রোাগান প্রা পনেব মাইল প্থ। চাঁবাদকে দেবদাব; ও 

চীবগ্রাছেব ঘন বন। অছূবে দুর্গম পাহাড়ের াঁধ গব পব উচু হইধা উঠিবা ?গযাছে 
উধের্ব নীলাকাণেব গহাশনুন্যে | 

গাবরদান্ডিব আঁকাবাঁকা বনগথ +দ্ধা চলতে চাঁলতে গ্রাধ সং্ধ্যা ছইা আপিল? 

গল্মুখেই চোখে পডে লন্দাদেবীব 'গাঁবচুডাম আপ্তবাগের অপবূগ পনাবোহ । দুবে 
প্কচন্তবালে গিবতুাবসাণ্ডত পর্বতশদ্দেব তধন্লমালাঘ ছাড়াইধা পডে তাহার 
বর্ণচ্ছটা ৷ দেবাদিদেব ধূর্জণটব তাগ্রাভ জটাজালে যেন দিগন্ত ঢাঁকযা বাহে! 

আছাবিস্মাত তবুণ এ মাহগগয দূপ্যেব গদকে চাঁহযা আছেন । 
জকপ্নাৎ জন দ্রোণাগাব কাঁদপত বাবা ধ্ৰাণিত হইল--“থ্যামাচবণ । গ্যামাচবণ 

লাহিড়ী 1? 

এক! কে এই জনগানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহাব নাগ ধাবা ভাঁবতেছে ? 
সনধধাবী টোলগ্রাম গাইযা খ্যামাচবণ হঠাৎ দানাপুন হইতে পাঁচশত মাইল দূনে এই 

বানীকেতে চাঁলঘা আঁনবাছেন। কিন্তু এই অঞ্চলে কোনো লোকই তো তাঁহার 
পাঁবাচিত মঘ। অন্তবে 'বছংটা ভবের সঞ্টাব হইল, আবাব কৌতুহলও জাঁগল। 

কষ্্বব অনৈবণ কাবা কিছদুব অগ্রসব হইমা গেলেন! দৌখলেন, অনুবে 
পর্বত গৃহাব দ্বাবে তেজঃপকলেবব, জটাজটসর্মান্ঘত এক যোগী দন্যাপী একাকী 
দাঁড়াইযা আছেন। 'তাঁন থেন ধ্যামাচবণেব জন্যই অপেক্ষমাণ । 

আযত নষন দুটিতে দিব্য আনন্দের দূটতি। যোগীবব ধীনকটে আঁসযা প্রসনমধুর 
কণ্ঠে কাহলেন, “দ্যামাটপণ, অব তুগ আগবা ! ব্যবঠ্ বাও, বিখবাম কৰ্ লো? 



যোগী শ্যামাচবণ লাহিডী ২ 

যাহা তুমহে পুকাব বাহা থা?" অর্থাধ_শ্যামাচবণ, তুমি তাহলে এসে গিষেছ! 
এবাব বিশ্রাম কবো। আঁমই তোমাষ এতক্ষণ ডাকাছিলাম । 

শঙ্কা ও সন্দেহ শ্যামাচবণেব মনে ভিড কবিতেছে । তাডাতাঁড কোনোমতে একাঁট 

শুঙক প্রণাম জানাইযা একপাণে দাঁডাইলেন ৷ 

যোগী সাদবে আহবান জানাইলে ?ক হইবে, শ্যামাচবণেব মনেব দ্বিধাদণ্ সহজে 
যাইতে চাষ না। ঘনে মনে কেবাঁল ভাবিতেছেন, তাই তো, এ সাধ আমাব নাম কি 
ক'বে জানলো? হযতো কোনো পষন বা পাহাবাদাবেব কাছে জেনে িষেছে। 

পবম আশ্চর্যেব কথা, মনে এই চিন্তা খোঁলষা যাইবাব সঙ্গে সঙ্গেই যোগী 
অবলীলাধ শ্যামাচবণেব পিতৃপ;বৃষেব নাম, ধাম পাঁবচষ, সব 1কছ? একানম্বাসে বাঁলষা 
দিলেন। শুধু তাহাই নষ, ঘাঁনষ্ঠ লোকেব মতো তাঁহাব কে তাকাইযা কেবাঁল 'তাঁন 
মধুব হাঁস হাঁসিতেছেন। 

ক্ষণপবে কাঁহলেন, “বেটা, মন তোমাব বৃথা সন্দেহে আলোিত হচ্ছে। জেনে 
বেখো: আমি তোমাব নিতান্ত আপন জন- তোমাবই প্রতীক্ষাষ এ দূর্গম গগাবাগখবে 
বসে আঁছ। একবাব ভাল ক'বে ভেবে দেঁখ দোঁখ। এ পাহাডে আগে তুমি আব কখনো 
এসোছলে কনা 1৮ 

' সম্পেহে হাতাঁট ধাঁবষা গ্যামাচবণকে তান গৃহাব অভ্যন্তবে 'নযা গেলেন । স্বজ্পা- 
লোকে দেখা গেল, এক কোণে পাঁডযা আছে একটা বাঘছাল, ধ্যান, দণ্ড ও কমণ্ডলু। 

বহস্যময মহাপদবূষ শ্যামাচবণকে 'জিজ্ঞাসা কবিলেন, “দেখতো, এগুলো চিনতে 
পাবছো কনা » এসব যে তোমাবই পাঁবত্যন্ত জীনস। এসব বথা ?ক একটুও তোমাব 
স্মবণে আসছে না *" 

বিস্মযাবমূচ শ্যামাচব্ণ বাব বাব স্মৃতির দুযাবে আঘাত কাঁবতেছেন, বিপ্তু কোনো 
কিছুই মনে কাঁবতে পাঁবতেছেন না। 

যোগীবব স্মিতহাস্যে আবো কাছে আসিলেন, হস্তদ্বাবা স্পর্শ কাঁধলেন শ্যামা- 
চবণেব শেবুদস্ড । এ কি ইন্দ্ুজাল! শ্যামাচবণেব মনোলোকেব যবানিকাটি মূহুর্ত মধ্যে 
কোথায অপসত হইষা গিষাছে । তাঁডংস'্ালিত তদ্দ্রীব মতো সাবা দেহাটি তাহাব বাব 
বাব কাঁপিষা কাঁপষা উঠিতেছে, দেহে জাগতেছে অলৌকিক আনন্দে শিহবণ। 

পূর্বজন্মেব অধ্যাত্ব জীবনের চিন্নপট ণ্যামাচবণেব নযনসমক্ষে সহসা উন্ঘাঁটিত 
হইয়া গেল। জন্মান্তবেব বাবধান শানুধব মহাযোগীব প্ণ্যকবস্পর্ণে এক দনমেষে 
আজ ঘ্াচষা গ্রিষাছে। তান চিনিলেন- এই দণ্ড, কমণ্ডলদ়, বাথছাল ও পাঁবত্র ধান 
এসব তাহাবই পূর্বজন্মে ব্যবহৃত বস্তু, সম্মুখে দণ্ডাষমান এ যোগী তাঁহার 
গ্ব'জদ্মেব গুব্ আব হীনই তাঁহাব ইহ-পবকালেব পবমাশ্রয । 

সান্টাঙগ প্রাণপাত কাঁবষা শ্যামাচবণ যুক্তকবে দন্ডাষমান বাঁহলেন। যোর্ী সহাস্যে 
বাঁলিলেন, “বেটা, এসব জানস তোমাবই আগেকাব ব্যবহাব কবা। ত্যীম পূর্বজল্মে 
আমাব চেলা ছিলে । সাধনাব উচ্চ মার্গে: অবস্থান কবাব কালে তমাব দেহপাত হয! 



ই ভাবতেব পাধক 

এ জদ্মে ঈশ্ববানাদ্ট কর্ম সম্পার্দনে জন্যে আবাব তোমায জন্মগ্রহণ কবতে হযেছে। 
তোমাব সেই গাধনসম্পকে গাঁচছিত ব্তুধূপে বকা কবে আম এ থাবৎ অপেক্ষা কাছ । 
তোমাধ দীক্ষা দেবাব জন্যই আজ আমাব এখানে আগমন ।% . 

ঘোগীববেব নিকট শ্যামাচবণ আবও যে সব তথ্য শীনলেন তাহাতে তাঁহাব 
'বচ্মাষেব অবাঁধ বাহল না। যোগী বললেন, “বাবা, তোমাধ এখানে আসতে আদেশ 
ক'বে যে টোলগ্রাম তোমাব কার্যগ্থল দানাপবে পাঠানো হধ, তা ঘটেছে ওগবওযালা 
নাহেবের শ্রান্তির ফলে। একদ্থানেব নাম কবতে যে সে আব একদ্ানেৰ উল্লেখ 
কবেছে। এ ভ্রান্তি আমিই ঘাঁটযোছ জেনে বেখো, আবাব সাতাঁদন পরেই তোমাৰ কাছে 
আদেশ আসছে দানাপুবো কবে যাবাব জম্য । ততাঁদনে নামাব কাজও গেষ হবে যাবে । 

সাধাব সংলাবী মানুষ শ্যামাচবণেব জীবনে এক অলৌকিক কাণ্ডা অসামান্য 
যোগাবভঁতদ্পন্ন এই মহাপুর্ষ তাঁহাব গযব৮ আব তাঁহাবই প্রতীক্ষা গযব এমীন- 
ভাবে দিন গাঁণতেছেন। 

অস্তবাগবাঁধত দ্রোণাগাঁবব বক্ষে, বহস্যময এই গহাদ্বাবে দাডাইযা শ্যাগাচবণের মনে 
হইল, জন্গজন্মান্তবে এই গুবু অপেক্ষা ঘানষ্ঠতব জন, আত্মাব পবগাক্ষীঘ জন, আব 
তাঁহাব বেহই নাই । আতমীব, সর ও বধ্বসংসাব সগণ্ত কিছুর আঁ্তদ্ধ যেন অন্তব 
হইতে আজ 'নশ্চিহ হইযা ম্যাছযা গবাছে। 

বাঙ্গাকুল কণ্ঠে; সক্কাতবে গ্যামাচবণ কহিলেন, “বাবা; আব আমাধ সংসাবে ফিবে 
খেতে বলবেন নাঃ আপনাব চবণসেবা ক'বেই আম জীবন কাঁটষে তে চাই । হাবানো 
অধ্যাত্মসম্পদেব পঃনবদদ্ধাব কবাই আজ থেকে হবে আগাব জীবনেব ব্রত 1 

“না বাবা, সংসাব তোমার এখান ত্যাগ কণতে ছবে না। সংসাবে থেকেই আপন 
সাধ-বলে তুমি লাভ কববে বোগী জীবনেব খ্রেন্ঠ সার্থকতা । এই রণ বধানই তোমাৰ জন্য বযেছে। যোগসাধন প্রাবেন তুম ছাবে এক চাহত আচার্য । গৰম গোপ্য এই দাধনকে উপথ্ত পান্র বুঝে বিতরণ কবাব দাষিত্ব তোমাধ গ্রহণ কবতে হবে?” বিদাব বেলায যোগী বাধা দিলেন, “ণ্যামাচবণ, গ্মবণ লোখো, আঁফসই তোমার জন্য আজ বানীক্ষেতে এসেছে-তুঁমি আঁফসেব জন্য এখানে আসোনি। পবগাত্মাৰ ইচ্ছে অনঃসাবে এসব ঘটেছে । যে কণদন তুঁম এই অঞ্চলে খাকবে, বোজই আমাৰ সাথে সাক্ষাৎ কবো 1” 

শ্যাাচদণ লাহড়ীন জীবনে সোঁদন এক পাটপাঁববর্তন ঘাটবা গেল। এগাঁধবর্তন যেমনই নাটকীব তেমনই বিত্মষকধ । নদীবাব এক অখ্যাত গ্রামে তিনি ভূমিষ্ঠ হম। জীবন-পথেব বাঁকে বাঁকে নিতান্ত সাধাবণ মানদুষেব মতোই এতাঁদন ?তাঁন তগ্রসব হইযা আপযাছেন। তাবপব কার্যব্যগদেশে বানীক্ষেতে আসবাব পব সমস্ত কিছু আজ ওলট- পালট হইবা গেল-ণবকজ্প মহাযোগাব আগর তান লাভ কাঁবলেন। এ অপ্রত্যাশিত কৃগা তাঁহাব জীবনে স:চনা কাঁবল এক বিবল নৌভাগ্যেব। 



যোগন শ্যামাচবণ লাহিভ। হণ 

শ্ামাচবণেব তা গৌবমোহন (সবকাব) লাহিডীব যাস ছল কৃষনগবেব কাছে 

ঘূণা নামক গ্রামে। এখানকাৰ এক সনদ ্রা্ণবশে তান জনগ্রহণ কবেন। গৌর" 

মোহন ছিলেন ধ্যানষ্ঠ এবং যোগ্সাধনপবাধণ। হ্বগ্রামে মহাসমাবোহে এবাট শিব- 

মবও তিনি প্রতিষ্ঠা কবেন। বন্তু কালক্রমে তাঁহাব এ মা নদীগর্ভে বিলীন 

হইষা যায। পরবর্কালে শিবেৰ গ্রত্যাদেশ অন:সাবে 'বগ্হটিকে নদদীগর্ভ হইতে উদ্
ধাব 

কৰা হব, নতেন একটি মন্দিব নার্মত হষ। আজিও সে গ্থানটি ঘূ্ণঁব ্বিতলা, বাঁধা 

গ্রাসতধ। এই শ্বপূজায গৌবমোহনেব প়ী মুজবেশী দেবীব খুব উৎসাহ 'ছিল। 

'ধ্মীন্ঠ দর্পাতিব গৃহ আলো কাবা ৯২% খাক্টাব্েৰ আন গাসে শ্যামাচবণ 

আবিভূতি হন। শৈশবে শিশব মাতৃবিযোগ ঘাটবাব পর হইতে তা গৌরমোহন 

তাঁহাকে নিধা হ্থাধিভাবে কাশীতে বসবাস কাঁবতে থাকেন । * 

নিষ্ঠাবান: ্ার্থণবংশেব ধর্ম ও সংস্কাতিব ধাবা শ্যামাচবণেব জীবনে স্বাভাবিকভাবেই 

বহমান ছিল। তবুণ বসে মহাতীর্ঘ কাশীতে বসবাসের ফলে এ ধাবা আবও বেগবতী 

হইযা উঠে। অগ্াঁণত শীন্দব এবং ভজন্ছন এ শহবেব চাঁবাঁদকে সাধমহাত্মাদেব 

আনাগোনাও যথেট। এই পাঁববেশে মানুষ হওাষ শ্যামাচবণেব মনে জাগিতে থাকে 

অধ্যাত্বজীবনেব্ এক বিশেষ মূল্যবোধ । 
পিতা গৌবমোহন শান্ব্পাঠ ও ধর্মসাধনাষ চিববদ্বারসী। নিত্ঠাভবে ঝাণ্বের পাঠ 

কবা ছিল তাঁহাব প্রাঁাদনেব অভ্যাস। কামীতে তখন নাগভষ্্র নামে এক বেদবিদ্ 
মহাবাজ্জীয ব্রা্থাণেব খুব প্রাতষ্ঠা, ইহাব্ই কাছে বালক শ্যামাচবণকে কিছযীদনেব জন্য 
ব্দোৌশক্ষার্থারূপে বাখা হইল । 

শৌঁধমোহন প্রাচীন ভাবতেব ধর্ম সংস্কাঁতব ভন্ত হইলেও পুত্নকে শিক্ষাদানের 

ব্যাপাবে আধানক ভাবধাবাকে কখনো অগ্রাহ্য বেন নাই। পযন্রেব জন্য তিনি উদদ্ 
শিক্ষার ব্যবস্থাও কবেন। তাছাডা বাজা জয়নাবাধণ ঘোষালেব স্কুলে এবং সবকাবা 

সংকৃত কলেজে পাঁড়যা শ্যামাচবণ বাংলা; সংস্কৃত, ফাসাঁ ও ইংবেজী আযন্ত করেন । 

স্কুল ও কলেজের সহপাধীবা এই গৌবকান্তি, সদর্শন মেধাবা তবুণেৰ প্রাতি আঁত সহজে 
আকৃষ্ট হইযা গাঁডত । 

আঠাবো বংসব বসে শ্যামাচবণকে বিবাহ বচ্ধনে আবদ্ধ হইতে হয, নববধ: কারী 
মীণব বযস তখন ছল মান্্ আট বসব । শালিখাব এক পাঁণ্ডত-্বংশে কাশীমাণব জন্ম । 

ছোটবেলা হইতেই ?ভান ছিলেন নানা সদুগশেব আকব। গববতরকালে সংদীর্ঘ দাণ্পতা 

জীবনে দ্বমীব প্রকৃত সা্'খীবূপেই তাহাকে ফুটধা উঠতে দেখা যায । যোগাচার্য- 
তির গ্রহণ কবেন; তাহা সার্থক কাঁবযা তুলিতে এই পড়ব সহাষতা 

পি সহকাধী পরত দণ্তবের এক সাধাবণ বর্গচাব? হসাবে শ্যামাচবণ 
ই বসব পবে তাঁহাব পিতাব লোকান্তর ঘটে এবং সংসারের 

গন্ধ মাথায নিযাই তাহা বরমদীবনেব সূচনা হয । 

অসামান্য যোগাঁবভুতব আধিকাবী হইযাও শ্যামাচবণ লাহিজী পবম 



২ ভাবতেব সাধক 

নার্লাপ্তব সাহত সংসাবাশ্রমেব অনেক কিছ; দাঁত স্বচ্চ্দে পালন কাঁবযা গিযাছেন। বাহবদ জীবনে হাণীসকাম্না ও কর্মচাঞ্চল্যেব মধ্যে যোগ্ীজীবনেব প্রশ্যন্তকে তান ধাবণ 
কাঁবয়া গিযাছেন অবলীলাষ । 

উত্তর ভাবতেব নানা ছ্ানে কাজ কাঁধতে কাঁবতে খ্যামাচবণ সেবাব দানাপ্নব বদলী 
হন। তখন তাঁহাব বযগ তৌন্নশ বংসবেব বৌশ নষ। এই স্মষেই ছঠাৎ বানীক্ষেতে 
কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে আসিতে হয, আব ভগ্বংকুপাব অমৃতভাগ্ডখান হাতে নয়া 
ল্মজন্মান্তবেব গুবু আকাঁস্মকভাবে আবিভূত হন তাঁহাব সম্মুখে । 

লাহিড়ী মহাশয তাহাব গ্যবজীকে “বাবাজা' বাঁলবা আভাঁহত কাঁবতেন। অগানমের 
সাধনশীন্ত ও যোগাবভীতব আঁধকাবীবূপে এই জাবন্ন্ত মহাপবৃষের খ্যাতি ছিল। 
কোনো কোনো সাধক ইহাকে "্্যদ্বক বাবা, কেহ বা শশব বাবা” বাঁলযাও লদ্বোধন 
কবিতেন। এই মহাযোগীকে কেন্দ্র কাঁবষা হিমাচল অঞ্চলে ও সমগ্র উত্তব ভাবতে বহু 
অলোঁবিক কাহিনী প্রচাঁলত ছিল। বধস শত বংসব আঁতিত্রান্ত হইলেও যোগবলে এই 
মহাত্মা 1ছথবযৌবন মনুর্ত বক্ষা কাঁবতে সমর্থ ছিলেন, যোগেম্বব মহাপুব্ষরূপে 
উচ্চকোটিব সাধকসমাজে ছিল তাঁহাব অসামান্য ্রাতষ্ঠা। 

লাহিডা মহাধযেব গুবুকপা লাভেব মূলে প্রধানত "ছিল তাঁহাব পূবজন্মেব সাত 
সাধনা ও জগমান্তবেৰ আর্জত মহাসম্পর্দ। শিষ্যেব পূ্বস্মৃত উদ্বোধনের জন্য গৃবুজ? 
ই বাব বাবই বাঁদতে লাগলেন, পধ্যামাটবণ, ইযে তো তুমহাঁবি আপনে চীজ হ্যায় 
--অর্থাধ, এ যে তোমাবই গানজম্ব সম্পদ 

প্রথম সাক্ষাতেব পবাঁদনই লাইভী মহাশয যোগ্রীববেৰ গাহাডেব কাছে তাঁব 
ফোৌললেন। আঁফসেব সামান্য যাহা কিছ; কাজ থাঁকত এখান হইতে ভাহা সাবতেন। 
তাবগব বোজ উপাচ্ছিত হইতেন বাবাজীব গৃহাষ। সাবাঁদন তাঁহাব পানর স্গলাভেব 
পব দিনান্তে তাঁহাবই দেওষা যংসামান্য আহার সেখানে বাসনা গ্রহণ কবিতেন। 

গুব; একাদিন কাঁহলেন, “ঘ্যামাচবণ, দুক্ষাবীজ্প বোপণ মা কবলে পবম প্রাপ্ত ঘটে না। এযাব সেই দীক্ষা আঁম তোমা দেবো । লগ্ন এসে গিষেছে।» 
দিন ক্ষণ স্থির কবা ইইল। তাব আগেব দিন লাাহভী মহাগষ দৌখলেন, গৃহাব একপ্রান্তে একি মাটব পান্ন ঢাকা অবস্থাষ বাঁহযাছে। যোগীবব কাঁহলেন, “বাবা, এব ভেতব বা আছে সবটা গলাধঃকবণ ক'বে ফেল 1” 
পাট খণলষা দেখা গেল, কোনো তৈলজাতীয পদাথে' উহা পূর্ণ । লাহডাী মহাশষ ভাবলেন, হযত ভুলবশত এই পাত্রে বেহ' তেল বাখিষা থাঁকবে। তাঁহাকে ইতস্তত ফাবিতে দেখিযা বাবাজী হনকুম দিলেন, “আবে বেযা দেখতে হো, সব ডালো 7 আব বিলম্ব না কাঁষা লাহভী মহাশয সবটাই একেবাবে উদর কাবমা ফৌঁলালন। পাহাডেব নিকটেই গগ্াস্ নদী । যোগীবব আদেশ দিলেন, “বাবা, এবাবে তোমায় নদী সৈকতে গিষে পড়ে থাকতে হবে 1৮ 
আদেশ পাঁলত হইল । নদী তীবে পোছবাব সঙ্গে সঙ্গ শব; হইল আঁ ও বমন। লাহিডা মহাশয অত দর্বল হইয়া পাঁডলেন। নিত 



যোগী শ্যামাচবণ লাহডী ২৯ 

নদীতট কঙ্কব ও বালুকাষ আচ্ছন্ন । এখানে শুইধা থাঁকষাও 'নস্তাব নাই, হঠাৎ 
খবন্ত্রোতা ?গাঁবনদীতে নামিধা আসিল তর প্লাবন । অসন্হথ শবাঁবে ম্লোতেব টানে তান 
অনেক দুব ভাষা গেলেন এবং ম্লোতেব সাঁহত আববত যুঝিধা হইলেন মৃতবজ্প। 

র্লাস্ত অবসন্ন দেহখানি আঁতকম্টে টানা নিধা পবাঁদন প্রভাতে ?তাঁন বাবজীব 
সাঁহত দেখা কাঁবতে গেলেন । বাবাজী তাঁহাকে দৌঁখষাই পবম উৎসাহে বাঁলযা টাঠলেনঃ 
"শ্যামাচবণঃ ভালই হযেছে! যত ছু মলা ছিল সব এবাব দূৰ হযে গেল ।” 

অতঃপব লাভা মহাশযকে গ্রচুব পাঁবমাণে গবম গবম পদীব হালুষা ভোজন কবানো 
হইল । ভোজন শেষে বাবাজী জানাইযা দিলেন, “শ্যামাচবণ, আজ সদ্ধ্যাকালে পাব 
ও শুভলগ্ন ববেছে। আজই তোমা আমি দীক্ষা দেবো 1” 

যথাসমবে দীক্ষা অনুজ্গান সম্পন্ন হইয়া গেল । একার্কে উপযুক্ত আধকাবী শিষ্য, 
অপবাঁদকে কৃপাবর্ষণে উন্মুখ মহাশীধব সদৃগুবৃ-এ যেন মণিকাণ্চন সংযোগ । 
শবস্মষকব দ্রুততাব সহিত লাহিডী মহাশষ যোগসাধনাব পদ্ধাতসমূহ আধন্ত কবিলেন। 
নবীন সাধক গুবূশাঁজতে উদ্দীপিত--তাই গুবু কৃপা একেব পব এক লাভ কিলেন 

অতীন্দুষ বাজ্যেব বহুতব দুর্লভ অন:ভাীত। 
ইতিমধ্যে কষেকাঁদন গত হইয়াছে ৷ বাবাজী মহাবাজ সৌঁদন শিষাকে প্লেহালঙ্গন 

দিষা কাঁহলেন, বেটা, তোমা আবো বেশ কিছুকাল সংসাবাশ্রমে বাস ববতে হবে ৷ 
মানব-কল্যাণেব জন্য যোগসাধনাব প্রচাব আবশ্যক, আব এ কাজে 'বাশিষ্ট আচার্যবূপে 
তোমাব এক গুবযদ্বপূর্ণ ভূমিকা বষেছে। বিল্তু বেটা, এবাৰ যে তোমাব বানীক্ষেতে 
থাকা আব চলবে না, পূবেকাব কর্মস্থলে ?িবে যেতে হবে ।” 

আসল 'িচ্ছেদেব কথা শনষা লাহডী মহাশষেব দুই চোখে নাঁমিযা আসল 
অশ্রুধাবা। গদবু আশ্বাস দিষা কাঁহলেনঃ “গ্যামাচবণ, তুমি দুখ ক'বো না। 
প্রযোজনমতো যখাঁন তুমি আমা স্মবণ কববেঃ তখনই আমাব সাক্ষাৎ পাবে -এবথা 
নয় জেনো । 

নবীন যোগী সোঁদন সদগুবুব চবণে নিবেদন কাঁবলেন এক বিশেষ প্রার্থনা । 
আপন মোক্ষেব স্বগ্নেব সাথে জাগিল জগতেব তেব কথা । যুস্তকবে কহিলেন, “বাবা, 
আমাব একান্ত অন্মবোধ, ত্রিতাপাঁরুষ্ট স্ব্পাু মানবেব কাছে আপনাব এই দুর্লভ 
যোগসাধনাকে সহজলভ্য ক'বে দিন। দিবা কধুণাব ধাবাকে ছাঁড়ষে দিন আমাদের 
জীবনমবুূতে ।” 

উত্তবে বাবাজী কাঁহলেন, “বেটা, শী কৃপা ধাবণ কবাব জন্য চাই ক্ষে্রেব প্রস্তুতি । 
বেশ তোঃ সমাজেব ভেতবে থেকে এ প্রস্তুতিতে তুমি সাহাযা কবো 1 

উত্তবকালে যোগা শ্যামাচবণ লাহিভীব মাধ্যমে এই কৃপাব ধাবা বহ? ভাগ্যবানের 
জীবনে 1বস্তাঁবত হইাছিল। 

বাবাজী মহাবাজ একাঁদন লাঁহডী মহাশযকে ডাকিষা কহিলেনঃ “শ্যামাচব্ণ, 

সময হযেছে, প্রস্তুত হও । এবাব তোমাৰ বদলীব নির্দেশ আসছে । তোগায বানীক্ষেত 
ত্যাগ কবতে হবে ।” 



৩০ ভজাবতেৰ সাধক 

বড মর্ীন্তক এই বথা। গুবুদেবের কাছে তান আত্মসমর্পণ কঁবিবাছেন, সাবা 
আঁ্তন্ব আজ তাঁহাবই চবণে হুইধাছে কেন্দ্রীভূত কোন্ প্রাণে আজ তাঁহাকে ছাঁডষা 
বাইবেন* তাছীভা, দাধন-দদ্পদই বা এমন ?ক হীতমধ্যে লাভ কাঁবধাছেদ £ তেমন 
কিছু তো ?তাঁন পান নাই। সদ্গুখে বাহযাছে শান্ত গুটিকষেক দিন! ইহাবই মধ্যে 
নতুন জীবনের পাথেবটুকু নয কাঁধবা নেওয়া চাই। 

শীতধব গুবু যোগাপাদ্ধব অনেক বিছ এশ্বর্য এ পমযে অকৃপণ কবে ঢালা 
দেন, আব আত্মানবোদত শ্যামাচবণ তাহা হণ কবেন অপূর্ব নিষ্ঠা । 

বোজকাব দাধনা ও যোগনক্রিবা শেষ হইলে লাহিড়ী মহাণব গুবুব সািধ্যে আঁদয়া 
বদেন, যোগ-বজ্যেব নানা সাধনবহপ্য শ্রবণ কবেন। যোগীজীবনেব বিচিত্র কাঁহনী 
এক একাঁদন তাঁহাকে বিপ্মষে আভভূত বাবিষা ফেলে । "সদ্বযোগী শরহাত্বাদেব লীলা 
ভুঁম এই পাঁব্্র হাল । প্রতি শঙ্গে প্রতি কন্দবে ইহাব অধ্যাভুলোকেব কত নিগূঢ 
ধন দাঁত বাঁহবাছে তাহাব পাবমাপ কে কাঁববে। 

বাবাজী মহাবাজেব মূখ হইতে শ্যামাচবণ এ দমবে ছ্থবনীঘ এক মহাযোগীব কথা 
প্রবণ বাঁবধা 'াম্মিত হন- 

ছোণাগাঁবব এই জনমানবহীন গৃহা হইতে মাইল পাঁচেক দূবে দেখা ধায এক সংপ্রাচীন 
জীর্ণ দেবালষ। গানটি এক 1দদ্ধ মহাপুবষের ?বচবণক্ষেত্র। পাধুদন্যাসীদের 
মতে, এই যোগাঁসদ্ মহাপ্বুষেব বসের নাকি কোনো হিসাব নাই। স্থানীষ 
আধবাসাবা বলে এই মহাত্মা দ্োণাগাঁধক আভভাবক, পৌঁব্ঁণক আমলেব অমব মানুব 
“অধ্বধামা' নামেও অনেকে এ বহস্যময মহাপ্বূষকে আঁভাহিত কবে । 

কাঠে খডম পাষে, গভীব বাতে খটখট্ পন্দে ইন একবার কাবা পুবেণত ভগ্ন 
দেবালবে প্রবেশ কবেন, দিব্য দেহ-জ্যোতিতে চতুর্দিক তখন আলোকিত হইধা উঠ্ঠে। 

টিযরাতগাে নৃতন পথিক, লাইজী মহাশব বেঁতিহলী হইযা উঠেন এবং 
তাহাব লার্ঘদি অনবোধে গুরুজী এক 'নীথে দূব হইতে তাঁহাকে এই মহাত্মা 
দেহজ্যোতি দর্শন কবান। 

বাবাজী মহাবাজ বলিতেন, “ওখানকাৰ অ রক 
উপন্ নির্ভৰ গাহাডে শি রে 5 টি ১ রা টি তন ৩7 কপাদণক্ঞগাতে তাবা বেচে ওঠে 1১ 

লাহিড়ী ম্া'াৰ নিজেও এবাদন ইহার কিছ পাবচষ পান | 

সা তিনজন সাধ দাঁহত "তান ভ্রমণে বযাহব হইবাছেন। পথ চলতে লতে এবজন গ্গ হঠাৎ অবণ্যেব এক বিবান্ত ফল খাইযা প্ডিত ইইবা পড়ে। প্রবল 
ভেদবাম দেখা দেব । এদিকে বাতির অদ্বকাব ধাঁবে ধাঁবে ভি নাইধা আদিতে থাকে । এই আকাঁপ্মক বিপদে সকলে হতবুদ্ধি হইবা গাঁডলেন। 

সন্মহুখেই মহাত্ব 'অধ্বথাযা'ৰ ভগ্ন দেউলেব চন্ড়া। অপব কোনো উপার না দোখঘা 
তাঁ হু টি গ্ “ বৃহ ঙ. 

ঠ 
হাবা ত্রেণাগাবব এ বহদ্যনব গহা' বদষেব আশ্রষেই লাধুটিকে বাখাব সিন্ধান্ত বাঁবলেন। দে তখন মৃত্যুপথের যাক্রী। সকলে ধবাধাঁব বাবা আনিবা জবাজনর্ণ দেউলেন একপাশে তাহাকে শোবাইবা বাঁখলেন। 



যোগী শ্যামা লাহডী ৩১ 
সাধুটি কিন্তু পবাদনই সম্পূর্ণবুপে সুস্থ হইষা আশ্রমে ফাঁবযা আসে । তাহাব 

ম্হখে পৰতিশীর্ষগাবী মহাত্বাব কৃপা কাহিনী শ্যানযা লাহডী মহাশযেব 'বস্মযেব সামা 
বাহল না। 

মতবক্প সাধটি জীবন সন্বন্ধে হতাশ হইযা পাড়া আছে, এমন সমঘ বহস্যময 
পদ্বষ সেখানে আবিভূতি হন, বোষকধাষত নেত্রে গর্জন কাঁবষা বলেন, "এখানে 
কেবেতুই?ঃ 

সঙ্গে সরে আসে প্রচন্ড পদাথাত। এ আধাতেব ফলে বোগা গড়াইতে গডাইতে 
সাল্নাহত নিয়ভুমিতে পাঁডধা যাষ। বস্তু পবম বিষ্মষের বথা, বিছকাল পবেই তাহাব 
দেহে নব বলেব সঞ্চাব হইতে থাকে । তাবপব পাষে হাঁটিষা সে নিচে চাঁলষা আসে । 

্রোণার্গাব অণ্চলেব এইসব সন্ধ-যোগীদেব লীলাকাহিনী নবীন সাধক লাহিড়ী 
খহাশযেধ চেতনাষ প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেখ। অতীদ্দুষ বাজ্যেব নানা কাহনগ নানা 
অলোকিক তথ্য গুনিষা তান আবও উদ্বদ্ধ হইযা ওঠেন। 

এ সমধে চমকপ্রদ যোগাবভীতি দেখাইযা দএকজন গুবভ্রাতা তাঁহাকে কম বাত্মত 
কবেন নাই। 

এবাদন লাইিডী মহাশষ তাঁহাব এক গ্বন্রাতা ও কষেকাট সাধুসহ খবপ্রোতা 
পাবত্যি নদী গগাসএব অপব পাবে শোঁচাদব জন্য গিষাছেন। ফাঁবতে সৌদন 
তাঁহাদেব বেশ দৌব হইযা গেল। হাতমধ্যে প্রবলবেগে নদীতে হড্কা বান আপসিষা 
পড়ে, দুই কূলেৰ বিস্তীর্ণ অগ্স প্লাবিত হইযা যাষ। তবঃণ "দাধকেধা তো প্রমাদ 
শণিলেন, তাই তো এ জলোচ্ছ্বাস আঁতক্রম কবা যে অসম্ভব । 

গবনভ্রাতাদেব একজন ছিলেন অস্টাসাদ্তপ্রাপ্ত যোগী । মন্তক হইতে তাডাতাঁড 
পাগড়ীট খ্বীলফা নিযা তিনি এ সমযে এক অলোঁবক কাণ্ড বাবা বাঁসলেন। 
পাগডাঁটি জলেব মধ্যে নিক্ষেপ কারা দঙ্গীদেব কহিলেন, “তোধবা এক মূহর্ত “দাবি 
না ক'বে, এব ওপৰ হাত বেখে একে একে অপব পাবে চলে যাও 1% 

সঙ্গীবা অগোঁণে জলে নামিষা পাঁডলেন। শান্ত সঞ্ডাঁবত এই ভাসমান ব্ুখণ্ড 
যাবণ কাঁবযাই নৌদন সকলে নদীধ অপব পাবে আসিষা পেখীছিলেন। 

উত্তবকালে লাহিডী মহাশষেব মুখে সৌদনকাব এ ঘটলাটির চমবপ্রন বর্ণনা গাঝে 
যাবে শোনা যাইত। 

এ অলৌকিক বস্রসেতুব বহস্য সম্বম্ধে ততীন গুবুদেবকে একাঁদন প্রশ্ন কাঁবযাছি.লন। 
উত্তবে তান বাঁলযাহিভোন, “বেটা, এতে িস্মেব বিঃ তো নেই। অন্টাাদ্ঘ পোষছে 
বলেই তোমাব এঁ গুবুভাই এ যোগপামর্থ অর্জন কবেছে। আমাব নিদেশশত নাধন- 
পদ্থা অনঃসবণ কধলে তুঁমও আঁত সহজে এ ধবনেব যোগাঁবভাঁত লাভ কৰতে পাববে 
লাহিডী মহাশয পৰে ব্যাঝিবাছিলেন, গুবভ্রাতাব চমকপ্রদ বিভত প্রকাশের মধ্য ইদষা 
গ:বুদেব সোঁছন তাঁহাবই অন্তবে উদ্দীপনাব পঞ্জাব বাঁবতে চাহিষাছেন। 

শুব্ভ্রাতদেব কাছে বাঁপষা নবীন যোগী এই সমযে বাবাজী মহাবাজেব যোথ- 



ধবভীতব নানা কাঁছনী গাঁনতেন। দ্োণাগাঁবতে থ্ণাকতে তান নিজেও ইহাব কিছ; 

ধক; পাকচয পাইধাঁছিলেন। 
বানীকষেতেব পা্মীহত অঞ্চলে এক ধনী ব্যবসাবা ছিলেন বাবাজী মহাবাজেব ভন্ত ৷ 

একাঁদিন দীন বাবাজী ও অন্যান্য বহ; সংখ্যক দাধূকে ভোজনেব মন্ত্র জানান। এই 
শেঠজী বাবাজী মহাবাজেব ঘ্লেহভাজন। দবদ্তু তাঁহাব ধন্যাভমান বড প্রবল ছিল । 
বাবাজী মহাবাজ মনে গনে ঠিক কাবযাছেন, মৌন তাঁহাব গর্ব চূর্ণ না কাঁধবা ছাড়বেন 

না। "তান জানাইযা দিলেন, নূতন শিষ্য লাহিডা মহাশযকে সঙ্গে নিবা তান এই . 
নিমন্ণ বন্ষন কাঁবতে যাইতেছেন। কথা বাঁছল অন্যান্য আতীথদেধ পরেছি তান সাশব্য 
উাঁছৃত হইবেন, এবং পেখছানো মান্ুই তাঁহা্দো? ভোজনে বসাইতে হইবে । বিলদ্ৰ কৰা 

চাঁলবে না। 

ঘথাসগার গৃবু ও পিষ্য 'নমন্ত্রণকাবী গেঠস গৃহে গেণীমলন। ভোজনে বাঁধা 

ল্যাহভী মহ।খবেব তো চক্ষাস্থব। দনজেব আঁভজ্ঞতা হইতে জানেন, গুরুদেব খুবই 
িতাহাবী। কল্তু আজ যেন তাহাব জাঁগবাছে সবপ্রাসী ক্ষুধা ৷ চাঙাঁড ভার্ত গাঁ 

সালগোবা; হালুবা আসতেছে আব সঙ্গে সঙ্গে তান তাহা গলাধ্কৰণ কাঁধতেছেন । 

সোধনাহে বাঁলতেছেন, “আওস কুছ ? 
বমে েঠজীব মুখ শুকাইবা উঠল । অন্যান্য নিমঙ্তিত লাধূসন্ত বাই ইীতিমধো 

আসবা পাঁডধাছেন। তাঁহাদের সেবা ক 1দযা চলবে ৮ ভোজ্যতরন্য পর্ধীপ্ত গাঁবমাণেই 
্রদতুত কৰা হইযাছে দন্ত তাহাব লবটাই যে গ্রাব ফুশাইবা আনল । 

গেঠজী কাতবভাবে এবাব বাবাজী মহাবাজেব এসণ নলেন। লাাহডী মহাশনও 
বালযা উঠলেন, “গুবুজী। আপাঁন ক লোকটাব সর্বনাশ কবতে চান? এখন দনা 
ক'বে উঠে পড়ুন তো 1” 

ভোজন শেব হইলে, পান ত্যাগ্ণ কাঁবতে ?গবা বাবাপ্জী বাঁললেন, “ক্ষমতা তো এতটুকু, 
অথচ লোকটাব দেমাক কম নয । ?ক পাঁবমাণ খাবাব সে যোগাড় কবতে পাবে, তা গ্বথ্ 
ক'বে দেখবাব আজ আমাব ইচ্ছে হযোছিল 1” 

আঁগ্রত শিষ্যদেব ?শক্ষা ও গাসনে ব্যাপাবে বাবাজী মহাবাজেব সতক্তাব সীগা 
ছিল না। অনেক সমঘ অত্যন্ত কঞ্ঠোবভাবে তাহাদের সাধন-জরীবনকে তান নন্দিত 
কাঁবতেন। আাধাব্ণ বুঃটিব্যতিৰ জন্য িষ্যদের ধানব জলন্ত কাঠ যা প্রহার 
কাঁবতেও তাঁহার ধা ছল না। দ্রোণীগাঁবতে থাকাকালে লাহিডী মহাশব স্বচক্ষে 
গুবুজীব এই ধবনেব বুদ্ুবোষ দু-একবাব দৌখবাছিলেন। 

ইতিমধ্যে দামাঁবক পূৃতিভাগ হইতে সংবাদ আঁসবা গেল । কর্তৃপক্ষ ভ্রম সংশোধন 
কাঁবষা তাৰ পাঠাইবাছেন, প্যামাচবণ লাহভীব আব বানীক্ষেতে অবস্থানেব গ্রবোজন 
নাই--অগৌণে তাঁহাকে দানাপুব আঁফসে 'ফাঁবতে হইবে 

গ্বব পদবন্দনা কাঁবধা ?শষ্য এবাব সাশ্রলধনে দ্রোণাগাঁব ত্যাগ কাঁবলেন । 

ফাঁববাব পথে লাাহড়ী মহাশব মোবাদাবাদ শহবে দুইনতনাদিন আঁতপাহত কবেন । 



যোগট শ্যামাচব্ণ লাহড়ী ৩৩ 

এই সমযে এক ?বচিন্ত ব্যাপাব ঘটে । তান তঁহাব কষেকাঁট বাঙালী বন্ধুব সঙ্গে বাঁপষা 
নানা প্রসঙ্গে আলোচনা কাঁবতেছেন। হঠাৎ তাঁহাদেব মধ্যে একজন বাঁলয়া উাঠলেন-- 
“তোমবা যাই বল, এবুগে কিন্তু আগেব ?দনেব মতো অলোক যোগাবভুতনম্পন সাধুর 
দর্শন মেলে না 1” 

শ্যামাচবণ দুস্ববে তথান প্রাতবাদ কাঁবযা উঠিলেন, “এ আপাঁন ?ক বলছেন! 
এমন মহাপুবুষেব সাক্ষালাভ আজকেব নেও মোটেই অসম্ভব নয। ইচ্ছে কবলে, 
ধ্যানবলে আকর্ষণ ক'বে আমই এখানে এমন একজনকে এনে দেখাতে পাব ।৮ 

বন্ধুদেব কৌতূহল ও আগ্রহেব সীমা বাঁছল না। তাঁহাবা লাহিড়ীমহাশষকে 
চাঁপষা ধাঁধলেন । অনুবোধ এড়ানো বড় কঠিন, তাছাডা 'নজেব যোগবল ও গবুদেবের 
কবুণাব কথা, "তান কথাপ্রসঙ্গে নিজেই প্রকাশ কাঁবিধা ফোঁলষাছেন। মহাপুবুষের 
মর্যাদাবক্ষাব প্রশ্নীটও যে এখানে জাঁড়িত। 

অগত্যা বাঁললেন; “আচ্ছা বেশ, তোমবা আমা একটা বর্জন ঘব দাও । এব 
দরজা-জানালা সব বাইবে থেকে বদ্ধ থাকবে | ধ্যানে ফলে আমাব শ্রীগুবুদেব অবশ্য 
আবিরতি হবেন।” 

দ্রোণাঁগাঁবতে বাবাজী মহাবাজেব 'িকট শ্যামাচবণ দীর্ঘাদন থাকিতে পাবেন নাই । 
গুবুজীব বিচ্ছেদ তাঁহাব পক্ষে অসহনীব, তাই আসবাব সমষ বড় কাতব হইষা পাঁড়লেন। 
এসমযে বাবাজী মহাবাজ তাঁহাকে আশমবস্ত কাবা কাঁহলেন? "বেটা? তুমি ব্যস্ত হ'য়ো 
না। যেখানেই থাকো তুমি স্মবণ কাঁবলেই আম তোমাব কাছে আবির্ভূত হবো 1” 

গুবুজীব সোঁদনকার এই প্রতিশ্রীতই 'ছিল নবীন যোগী শ্যামাচবণেব একমান্র 
ভরসা। 

নির্জন প্রকোষ্ঠে যোখাসনে বাঁসযা সদেনুকে তান জানাইলেন অন্তবেব আকুল 
আহবান । 

আঁচবে ধ্যানযোগে আবার্ধত হইযা সেখানে আঁবর্ভূত হইল শুভ্র একটি জ্যোতির 
পু! আবপব ধাঁবে ধীবে উহা আকাঁবত হইল বাবাজী মহাবাজেব স্হূল দেহবূপে। 

এবাব আসন গ্রহণ কাবা মহাযোগা প্রশান্ত গদ্ভীব কণ্ঠে বাঁললেন, “শ্যামাচবণ, 
তোমাব ডাক শুনে আম এসে পড়োছ। “কিন্তু বেটা, সামান্য তক্ছিলেঃ বঞ্ধুদের সাধু 
দেখাবাব উৎসাহে তুম আমাষ এতদুব থেকে আহবান ক'বে আনলে» তামাশা দেখাবার 
জন্যই কি দীক্ষাদান ক'রে তোমাতে আম শীল্ত সঞ্ারিত কবোঁছ, তোমায যোগাঁবভূতির 
আঁধকাবী ক'বে ভুলোছ %: 

সাম্টাঙ্গে শ্রীগুবুর চৰণে প্রাণপাত কাঁবযলা লাহিড়ীম্হাশয় ভীতভাবে উপবেশন 
কাঁবলেন। 'তিবস্কাব শোনাব পব মূখে তাঁহাব কথা সাঁবতেছে না, নতমস্তকে সেখানে 
চুপচাপ বাঁসক্লা রাহলেন। বাঁঝিলেন মহাযোগীব কৃপাদত্ত শীন্তব এই অপব্যবহাব নিতান্ত 
অমার্জনীয। একাজ বড়ই গাঁহ্ত। তাছাড়া আবও বাুঁঝলেন, সগুবুব সদাজাগ্রত 
দূবসন্ধানী দাত্টকে ফাঁক দিবাব সাধ্য তাঁহাব নাই! 

বাবাজী মহারাহ্র দৃঢ় কণ্ঠে বাঁললেন, “শোন শ্যামাচ্বণ, আমাব 'নন্্ের প্রাঁতশ্যা্ 
ভা সা. (সৃ১)৩ 



৩৪ ভাবতেৰ লাধক 

বাখতে ও তোমাব সদ্গান বাখতে আজ আম উপস্থিত হলাগ। শল্তু ভবিষ্যতে তুমি 
ধনজে স্মবণ কবে আমাৰ সাক্ষাৎ পারে না- আমিই গ্ররোদনবোধে দ্বেচ্ছার আঁবিভূর্তি 
হব? 

গুবুজীব চবণভলে পাতিত হইয়া শ্যামাচবণ বাধ বাধ ক্ষগা দভক্ষা কাঁবতে লাগলেন । 
নিজেব কৌতুহল মেটাবাব জন্য নয়। আঁধধ্বাসীদেব মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই এ কাজ 
তান কবিবাছেন। 

নাত কাঁধয়া বাবাজী মহাবাজকে কহিলেন, “গুবুদেব, আমাব আহ্বানে কৃপা ক'বে 
যদ এসেই পড়েছেন তো কলকে একবাব দর্শন ?দষে কৃতার্থ কবুল 

বাবাজী মহাবাজেব হীঙ্গতে কক্ষে দ্বার এবাব উদ্মন্ত কৰা হইল । কৰা ব্াহবে 
তখনো অপেক্ষমাণ আছেন । বোগীববেব অলৌঁবিক আ'বিভর্ব দর্খনে তাঁহাদের 1িল্মবের 
অবাধ বাহল না। সকলেই তখন তাঁহার চবণ গ্পর্ণ কাঁববা গ্রণাম কাঁবলেন--এ আঁবর্ভাব 
থে ইন্দু্জাল নব, কোনো মাক দেহেব উপাঁ্থিতি নব, এই সত্যাটিও তাঁহাব্য উপলব্ধ 
কাঁবলেন। 

এবাব গব; মহাবাজকে ভোগ বনবেদন কাঁবতে হইবে । শ্যামাচবণ শাদ্ধভাবে তখান 
লুচি হালুযা তৈযোব কাঁধধা আনিলেন। বাবাজী মহাবাজেব ভোজনেব পব সকলকে 
প্রসাদ বিতবণ কবা হইল । 

দানাপনবে ফাঁবধা আসিষা লাহভীমহাণষ আঁফদেব কাজে যোগান কবিলেন 
বটে, কিন্তু গুবনব প্রদত্ত যোগসাধনই এখন হইতে হইব্লা উঠিল জীবনে প্রধান অবলগ্বন । 
মহাযোগীব কৃপাস্পর্গে আজ জীবনে তাঁহাব দেখা দিবাছে নূতনতব আনন্দ, নৃতনতব 
আলোকেব সপ্ধান। অধ্যাতবীবনেব শতদলখান এবাব ধাঁবে ধাঁবে উন্মোচিত হই্যা 
উঠিতেছে। 

অফিসেব দৈাদন কান্তকর্ম শেব হইলই নাঁববে লোবচক্ষুর অন্তবালে তান 
সবিবা পড়েন, যোগসাধনাষ নিমাঁদ্দত হন । সহবরাঁদেব অনেকেই সোঁদিন তাঁহাব এই 
দাধনোদ্দবল জাঁবনেব প্রকৃত পাঁবচষ পান নাই, তাঁহার বুপান্তবের জ্বব্পও ভাঁহাবা 
বণবধা উঠিতে পাবেন নাই। শাকদ্তু তন বে এককন গ্রচছল সাধক, এ কথাটি 
তাহার্দেব অজানা 'ছিল না । 

,আফিদেব উপবওয়ালা লাহেব তাঁহাব এই উদাসীন প্রকাতির কর্মচাবনটিকে বালিতেন, 
-- পাগলাবাবট 

দেধাব একটি ঘটনায় শ্যামাচবণেব অলৌকিক যোগাবভুঁতি প্রকাশিত হইযা পড়ে 
অফিসে সাহেবকে কষেকাঁদিন যাবৎ বড বিষ দেখা বাইতোঁছিল। শ্যাসাচবণ 2 

জ্যানলেন। 7 

সংবাদ নাই, এজন্য সাহেব বড়ই গন্তাষ । + 
অন্তব কবুণাব ভবিষা উঠিল। নইদিনই 

মেমসাহেবের সংবাদ আনিষা দিবেন । বানান সরলা তিন 
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অধীনস্থ কর্মচাবীঁটি এক অন্ভুত কথা বাঁলতেছে? দাহেব গহজে বিশ্বাস কাঁতে 
চাহবেন কেন? তবুও তাহাব সমবেদনাব সুবটুকু কি জান কেন অন্তব জপর্ণ কাঁবল 1 
উদাস নেত্রে লাহড়ীমহাশষেব দিকে একবাৰ তাকাইযা তিনি চুপ কাঁবষা রাহলেন। 

তখাঁন আঁফসেব এক 'নি্জন কক্ষে শ্যামাচবণ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন । কিছুক্ষণ পবে 
বাহিবে আঁসষা প্রশান্ত কণ্ঠে সাহেবকে কাঁহলেন, “স্যার, আমি জেনোছি, মেমসাহেব 
বোগমুক্ত হযেছেন ! কোনো দশ্চিন্তাব কাবণ নেই । তানি কযেকাঁদনেব ভিতবেই নিজেব 
হাতে আপনাকে চিঠি লিখছেন শুধু তাহাই নষ, তান এই পন্রেব ভাষা ও বিষষ- 
বস্তুও বাঁলধা দিলেন 

ভাবতীষ যোগীদেব নানা অলৌকিক বিভূঁতিব কথা সাহেব শুনিষাছেন। কিন্তু 
তাঁহাব অফিসেব “পাগলাবাবু'ই যে সেই শান্তর আঁধকাবী তাহা সহজে মানিযা নিতে 
মন সাষ দিবে কেন ঃ তবুও শ্যামাচবণের আন্তীবকতাপূর্ণ কথাবার্তাষ তাঁহাব মনের 
চাম্তলা অনেকটা দূব হইযা গেল। 

কষেকাঁদন পবেই মেমসাহেবেব চিঠি আিষা উপস্থিত। লাহিড্রীমহাশষেব বার্ণত 
ভাষাব সাঁহত ইহাব আশ্চর্য মিল বাঁহযাছে ৷ সাহেবেব মন 'বস্মষে ও আনন্দে ভবিষা 
উঠিল । 

কষেক মাস পবেব কথা । পূর্বোস্ত আফসাবেব স্তী ইংলপ্ড হইতে দানাপুবে 
আ'সযাছেন। হঠাৎ একাঁদন লাহিড়রীমহাশযকে দেখিষা এই ইংবেজ্র মাঁহলাব বিস্মষেব 
সীমা বাল না। স্বামীকে কহলেন, “ওগো; এ মহাত্বাকেই ষে ইংলণ্ডে থাকতে আম 
দর্শন কবোছ, আমাব বোগশধ্যাব পার্বে ইনি দাঁড়িযোছলেন । জীবনের যখন কোনো 
আশাই ছিল না, তখন এ'বই কৃপাষ অলোঁকিকভাবে আমাব বোগমদান্ত ঘটেছে--আমাব 
জীবন আবাব ফিবে পেযৌছ 1? 
পাগলাবাবব এ অপূর্ব যোগাঁবভঁতিব কথা শ্ীনবা সাহেব স্তম্ভিত হইষা 

গেলেন । 

একের পব এক 'নগ্চ যোগসাধনাব স্তবগ্লি ভেদ কবিষা লাহিডীমহাশষ অগ্রসব 
হইযা চাঁলযাছেন । গুবুব কৃপাষ উচ্চতব আধ্যাত্বিক অনূভুতি ও প্রচুব যোগৈশ্বর্যও 
তান লাভ কাঁবতেছেন ৷ গুকুশাজ্ততে শীন্তমান: সাধকেব ঘাঁটতেছে দত বূপান্তব। 

কিছাদনেব মধ্যে শীঘুই একবার প্রি শিষ্যেব প্রযোজনে বাবাজী মহাবাজকে 
স্বেচ্ছাষ আঁবর্ভূত হইতে হইল । 

নিজগৃহেব সম্মুখে লাহিড়ীমহাশষ সৌঁদন ঘ্াবষা বেডাইতেছেন । এমন দমষ 
দেখিলেন, নিকটেই এক বটবক্ষমূলে বাঁসযা এক সাধু গাঁধ্কা সেবন কাঁবতেছে। 
চেহাবাটি তাহাব মোটেই আকর্ষণীয় নষ, বাহাস ছিন্ন ও অপাঁধম্কৃত। দেখলে সহসা 
ভীন্তব উদ্রেক তো হযই না, ববং মনে নানাপ্রকাব সন্দেহই জাগিষা উঠে। আগেকার 
দিনে এ শ্রেণীব সাধু চোখে পাঁড়লে লাহিডীমহাশষ তাহাকে প্রবন্ক অথবা চোব 
ব'মাষেস বাঁলযাই ধনে কাবতেন। 



৩৬ ভারতেব সাধক 

1নকটে যা দৌঁখলেন এক আঁবদবাস্য দৃখ্য। একি অদ্ভুত কাণ্ড! তান কি 
জাগ্রত, না জ্বগ্ন দৌখতেছন! তাঁহাব পুজ্যপাদ গৃবুদেবই যে স্বযং সেখানে বাঁদষা 
নিষ্ঠাব সাঁহত এ কুদর্শন গাঁঞ্জকাসেবা পাধুঁটিব লোটা মাঁজতেছেন । 

বাবাজী মহাবাজ এখানে? দানাপুুরে তিনি কবেখকি উপলক্ষে আঁদলেন » এ 

খোচনীয অবস্থাই বা তাঁহাব কেন? নিকটে 'গিষা প্যামাচবণ সানটাঙ্গে গ্রণত হইলেন। 

সখেদে বাবাজীকে গ্র্ন কাঁবলেন, “বাবা, এক কাণ্ড! আরপাঁন কেন এমনতব হীন 

কাজে ?লপ্ত হযেছেন ? এ গাঁঞকাসেবী সাধ্াটই বা কে ? 
হাতেব লোটা ঘাঁধতে ঘাঁষতে গুরুজী প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তব দিলেন, “গ্যামাচব্ণ, 

আম যে এখানে সাধু সেবা কবাছি। সকল ঘটেই আমাব নাবাধণ বিবাজমান ৷ তুমি 

তাঁব এই সর্বব্যাপী টৈতন্যময ধূপাঁট আঁবছ্কাব কবতে চেস্টা কবছো না কেন, 

বলতো ?” 

সঙ্গে সঙ্গে লাহিড়ীমহাশঘ উপলাঁষ্ধ কাঁবলেন, সর্বজীবে ও সবভুতে পবিব্যাপ্ত 
রাহযাছেন পব্মাত্থমা। তাঁহাব পবম অফ্তিত্বটি শিষ্যেব চেতনাব জাগাইযা তুলিতেই 
সদূগুঝুব এই অপবূপ লীলা । যোগ্ীশিষ্যকে মহা প্রোমকবূপে বূপান্তাঁবত কাত 
তান চাঁহতেছেন। শ্যামাচবণেব চেতনাব গভীবে এবং আবও গভীবে, অবচেতন মনের 
সুগোপন স্তবে ভেদ-জ্ঞানাট যে এখনো সক্ষন্ববুপে বাঁহযা গিযাছে । বাবাজী মহাবাজ 
আজ তাহা 'াশ্চহ কাঁবষা দতে চান। লাহড়ীমহাশযেব সর্বসন্তাব, সর্বটচভন্য 
সৌদন তাই গববাট আলোডন জাঁগষা উঠিল । ভাস্বব ইইঘা উঠিল এক সবশাতিণায়ী 
পবম বোধ। 

বাবাজী মহাবাজকে তান স্বগূহে নিয়া তীন তাঁহাব অভ্যর্থনা ও সেবা পাঁবচর্ষা 
যা প্রযোজনীব সাধন 'নর্দেশাদি 1দবাব পব গুবুদেব সেই দিনই কাবলেন 

[ন। 
ইহাব পব হইতেই লাহিড়ীমহাশষেব দাম্টভীর্গ একেবাবে বদলাইযা যায । এখন 

হইতে সর্বজীবে, সর্বভূতে তান নাবাধণ দর্শন কাঁবতে থাকেন। দুঝ্ট ও গাঁপিষ্ঠ 
লোকেদেবও ঈম্ববজ্ঞানে মনে মনে নমকাব জানাইতে কখনো "তান ভুিতেন না। 
দর্শনাথাঁ ও ভন্তেবা প্রণা কবিলে অগাঁন তান জানাইতেন প্রত্যাভবাদন । 

দানাপবে থাকতেই ধীবে ধাঁবে তান যোগাচার্ষেব ভামকাষ আত্মগ্রকাণ কাঁরতে 
থাবেন। দুইনারবিট কাঁবষা মুমূক্ষ ভন্ত তাঁহাব নিকট উপা্থত হইতে থাকে । ইহাদের 
মধ্যে বৃদ্ধা কত নামক এক সিপাহীই তাঁহাব প্রথম দীক্ষিত শিষ্য । যোগ্সাধনায্র 
সি শিষ্যাটব কৃতিত্ব এ সমযে অনেকের মনে 'বিন্মষ জাগাইন্া 

সেবাব বাঁকিপুবের এক জামরাবগ্হে বাঁশ শাস্রজ্ঞ পাঁডতদের মধ্যে ধর্মতভু 
বিষষে বিতর্ক চাঁলতেছে। বতৰা ভকতও সৌদন তাহাব কষেকজন সঙ্গীসহ সেখানে 
শ্রোতাবুপে উপাস্থিত। পাণ্ডতদের দ:একটি ভ্রান্তিপূ্ণ উত্তিব প্রীতবাদে বৃন্দা ভক্ত 
উঠা দাঁডাষ এবং পরম উৎসাহে ধর্মেব মূল তত্ব ব্যাখ্যা কাঁবতে থাকে। তাহাব এ 
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ব্যাথ্যা ছিল সাধনালব্খ অনুভূতিতে পূর্ণ, আব উপলব্ধ সত্যেব দীপ্রিতে প্রো্জবল । 
নিবক্ষব সিপাহীৰ সোঁদনকাব এই প্রেবণান্দীপ্ ভাষণ শ্নিষা পাণ্ডিতমন্ডলী নির্বাক 
হইয়া যান। 
লাহড়ীমহাশষেব আশ্রমে থাঁকষা বৃন্দা ভকত পববতাঁকালে এক সার্থকনামা 

যোগীবুপে পাঁবচিত হইষা উঠে । যোগীগ্বুকে সে সমযে প্রাযই এই শিষ্য সদ্বন্ধে 
সঘ্েহে বালিতে শুনা যাইত, “বৃক্দাব সাধনা সার্থক হযেছে, সাই সাঁচদানন্দ সাগবে 
দে ভাসছে 1” 

বানীক্ষেতে যোগদীক্ষা গ্রহণেব পব, গুবুব ইচ্ছা অনুযায়ী, প্রাষ গণঠশ বসব- 
কাল লাহড়ীমহাশষকে চাকৃকীতে থাকতে হয। কর্মোপলক্ষে যখন সেখানে তিন 
থাকতেন, দুই-চাঁবজন প্রকৃত আঁধকাবী পুবুষকে গুঢ যোগসাধন প্রদান কাবতেন । 
এই সমঘে বিহাবেব গুঙ্গেব ও ভাগলপুব, এবং বাংলা বিকুপুব, বাঁকুডা ও কৃষনগব 
অগ্চলে এবদল সাধনকাগী 1শষ্য তাঁহাব আশ্রষ লাভ কবেন ৷ 

কাশীধামে তখন তৈলঙ্গস্বামীজীব যোগৈম্বর্ষেন বিপুল খ্যাঁত। স্থানীয 
জনসাধাবণ ও তীর্ঘচাবাঁবা দলে দলে তাঁহাকে দর্শন কাঁবতে আসে, শিবকঞ্প মহাপুর্ষ- 
ভ্পনে জ্ঞাপন কবে তাহাদেব অন্তবেৰ শ্রদ্ধা । 

সান শেষে স্বভাবগম্ভশব ম্বামীজী মহাবাজ সোঁদিন গঙ্গা ঘাটে শযন কষা আছেন, 
এবদল ভন্ত নীববে সেখানে উপবিষ্ট । এই সমষে ধাঁত-পাঞ্জাবি পাবহিত এক বাঙালী 
ভদ্রলোক দুইজন সঙ্গীসহ' তাঁহাকে প্রণাম কাঁবতে আসলেন! 

আগন্তুকেব চোখ-মুখ এক দিব্য আনন্দেব আভাষ ঝলমল । ধীব গস্ভীব্ পদক্ষেপে 
তঁহাকে অগ্রসব হইতে দেখিষা তৈলকঈস্বামীজী সহর্ষে উঠিষা দাঁডাইলেন ৷ যোগ 
সাধনাব মর্ভি মৈনাক পাহডট যেন কোন ইন্টুজাল বূল হঠাৎ সচল হইযা উঠিল । 

দুই বাহ প্রসারিত কাবা আগন্তুককে তিনি জড়াইষা ধাঁনলেন তাঁহাব বিশাল 
বক্ষে । মহাযোগীব চোখে মুখে ছডাইষা পডিযাছে জ্বগাঁধ আনন্দেৰ আভা । 

আগ্রন্তুক বাঙালী ভদ্রলোকটি নীববে কবজোডে কিছুক্ষণ বাঁসষা বহিলেন, তাবপব 
্রদ্ধাভবে প্রণাম কবিষা সদলবলে বিদাষ নিলেন । 
তৈলক্গস্বামীজীব অন্তবঙ্গ ভন্তগণ এতক্ষণ বিস্মিত হইয়া এই অপূর্ব মিলন দৃশ্যটি 

দোখিতোছলেন। এই গৃহী ভদ্রলোকটিব অভ্যর্থনাষ স্বামীজীব যেন উল্লাসেব সীমা 
রি আবেগভবে তো তাঁহাকে কখনও কাহাকেও প্রেমালিঙ্গন দিতে দেখা বায় 

1 

আগন্তুকেবা চাঁলষা গেলে সকলে উৎনূক হইষা ভিজ্ঞাসা কবিলেন, “বাবা। ইনি 
এমন কি বড সাধক ষে, আপাঁন এত উৎসাহেব সঙ্গে সংবর্ধনা লেন ৮, 

দ্বামীজী প্রশান্তকণ্ঠে উত্তব দিলেন, “যোগ সাধনা কী জিন্ উন্নতি কবনেকে লিয়ে 
সাধকৌঁকো লঙোটিতক্ ছোডনী পড্ডতী হ্াষ গৃহস্থীমে বহতে হৃষেভী ইস্ পুবুবনে 

উ্ পদবাকো প্রাপ্ত কব িষা 7 অর্থাৎ যে যোগাসাদ্ঘব জন্য সাধকদেব লেটিখানাও 
ত্যাগ কবতে হয, এ সাধক গৃহস্থাশ্রমে থেকেই তা আবত্ত কবেছেন। 



ত ভাবতেব পাধক 

ভন্তেবা অজ্পব জানিতে পাবিলেন, অসামান্য বোগাবভুতিব আধকাবা এই সাধক, 
নাম, শ্যামাটবণ লাহিড়ী । ভাবতেন অন্যতম গ্রে বোগী। দ্রোণাগাধৰ মনোহারী 
বাবা, বাবাজী মহাবাজ নামে টান দর খ্যাত তানই ইহান গু 1 গুবুকৃপায় 
অসামান্য ঘোগাবভূতিব আধিকাবী এই নহাদাখক । গৃহন্থপ্রমে থাকিব প্রধানত 
গহস্থদের মধো বোগসাধনাব গ্রচাবই ইহাব গুধান বত । 

কাশী অধ্যাত্সকে দৌদন লাহিড়ীনহাশবের স্বদ্ধ গুঞনধ্বীন উঠতে এবং বেগ 
প্রেন্ঠ তৈলদ্বামজীব এ জ্বাকীত তাঁহাকে লাধকননাভ্ে আঁচবে পাঁবাচত কবাইরা দের । 

১৫০৫ খনোব্দে লাহড়ীমহাশর কর্ম হইতে অবনব গ্রহণ করেন। এই সমর 
হইতেই মহাদাধকদেব চবণোপান্তে দলে দলে বহ্ গুমুক্ষুব দমাথম হইতে থাকে । 
দিদ্ধযোগ্ঠীৰ আর্য জীবনের বৃহত্তব ভূমিকাটি এ দময় হইতে শব? হর । 

প্রধানত নাধনেচ্ছ; গহস্থরেব মধ্যেই লাহিড়ানহাশব তাহাব গ্যব্প্রদর্ত যোগনাধনা 
ন্তাবত কবিতে থাকেন। বাবাজী মহাবাজেব নির্দেশে ছিল/ “"শ্যামাচবণ। তুম 

সংসাবে ফিবে যাও। দেখান থেকে যোগবুন্ত পাধ্-গৃহস্থদেৰ প্রাতিষ্ঠত করো, প্রাচীন 
যোগদাধনাব লিগ ধাবটিকে উদ্জরীবত কবে তেল ।” এ আদেশ লাহডীনহাশর 
পালন কবিক্লাছিলেন। 

তান চাঁহতেন, আধ্যাঘ্বক পথে উন্নত সাধন কাঁববা িষ্যেবা প্রধানৃত যেন গৃহা- 
শ্রমেই বাস কবে । দন্নযাস নিতে দাধনাাদেৰ প্রাবই ?তান বাবণ কাঁধিতেন, লতর্ক কাঁবষা 
কাঁহতেন, “দল্ন্যাপ্ীবন বড় কঠিন ও দাঁবন্পূর্ণ । ভোমবা মনে বেখোঃ নংবাশ্রমনৈ 
তুল-ভ্রান্তব কিহুটা হবতো মা আছে, কিন্তু দন্নযাসীব ভুলেব কোনো ক্ষমা নেই |” 

এই সব গৃহ ভন্ত ও শিষ্য ছাডা লাহডানহাশবেব দর্বত্যাগন বহ্গসাবী এবং নন্যাসী 
শিব্যও কম ছিল না। 

'কাশীব বাবা" বা “যোগীবাজ' রুপে অতঃপব তান নর্বসাধাবণেব মধ্যে পাঁবাঁচিত 
হইবা উঠেন। উচ্চ ও নট; হিমু, মুনলমান ও খটীটীন পকল সম্প্রনাবের মুমুক্ষূ 
মানদুষেব জন্যই ভাঁহাব কৃপাব দুবাব থাকত না উন্মন্তে । 

নিবক্ষব নিপাহ? বত্দা ভকত বেমন ভাঁহাব পবমাগ্রবে আসবা যোগাঁসম্ধ মহাপব্েবে 
বপান্তাণত হব, তেমনই আবদুল “ফুব খাঁ নামক এক দাঁবদ্র মুদলগান ভন্ত তাঁহাব সাধন 
পাইবা উন্নত অবস্থ্য লাভ কবন। দীন দবিদ্র কাশীবাদীবা যেমন পাধনকামী হইরা 
তহাব কাছে আশ্রঘ ?িত, তেমন দেখা যাইত কাশীবৰ নুপাঁত ঈশ্ববীনাবাবণ ?দংহের 
মতো প্রভাবশাল) ব্যতিবাও দীনভাবে হইতেন তাঁহাব শবণাত । 

গৃহদ্ছ ভদেব সঙ্গে সঙ্গে বাঁশষ্ট সন্যাদী সাধকদেব আনাগোনাও ভাঁহাব নিকট কম 
ছিল না। ত্যাগী পাধকদেব বাঁহাবা তাঁহাব ঘানষ্ঠ পালিধ্যে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে 
দেওববেব শ্রীবব ঝালানন্দ বসব ও কাশীব ভাস্কবানন্দ সবস্বতীব নাম উল্লেখযোগ্য । 

সগাতেৰ বিভিন প্তবেধঃ বহঃ ধবনেব শিব্য পবিবেষ্টত হইবা লাহডীনহাশর 
কাশ বামে বনবান কাবতে থাকেন এবং দুই মহাজীবনেব শেষ দশটি বসব ভাঁববা উঠে 
বিদ্রযকব বোগাবভূততি ও কব:ণাব অপবূপ মাহূর্বে। ভাবতে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্কেনু 



যোগী শ্যামাচবণ লাইড়ী ৩৯ 

কাশীধামেব পটভূমিকাষ যোগীবাজেব বহুতব অলোঁকিক লীলা দিকে 'দকে বিস্তাবিত 
হইতে থাকে । এ লীলাব কাঁহনী আঁজও জনমানসে জাগবূক বাহযাছে । 

লাহিডীমহাশষ তখন কাশীব গবুড়েখ্বব মহল্লাষ বাস কাঁবতেছেন। অন্তবঙ্গ শিষ্য 
ষকেম্বব প্রাষ প্রত্যহই গুব্ুদেবকে দর্শন কাবিতে যান। রাম তাঁহাব ঘানি বন্ধ, তীনও 
প্রাবই সঙ্গী হন। যোগীবাজেব সঙ্গলাভে ও উপদেশাঁদ শ্রবণে পরম আনন্দে তাঁহাদের 
দন কাটে। 

হঠাধ একাঁদন বাম কলেবাষ আক্রান্ত ইন। বোগেব ধবনাঁট বড় মাবাত্মবক- একেবাবে 
এাঁশধাঁটিক কলেবা। ভীত সন্পস্ত যুক্েশ্বব গুবুদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন। 
স্বাভাবক ও সাংসাঁবক বাত অন্যাষী লাহিভীমহাশষ বোগেব 'চাঁকংসায সংদক্ষ 
ডান্তাবদেবই ডাঁকিতে বাঁলতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই বাঁললেন। 

শহবের দুইজন দক্ষ ও আঁভন্ঞ চ'কখসক বোগীব শষ্যাপান্বে উপাস্থৃত, কন্তু 
চাঁকংসাষ কোনো ফল হইচতছে না। ভাক্সাবেবা শেষটাষ হতাশ হইযা জানাইধা দিলেন, 
এ বোথী আব বড় জোব দুই ঘণ্টা বাঁচতে পাবে । 

য্ন্তেন্বব আবাব গুবৃদেবেব উদ্দেশে ছুটলেন। বামেব সংকটাপন্ন অবস্থাব কথা 
তাঁহাকে জানানো হইল । কিন্তু আসনে উপাবষ্ট যোগাব প্রশান্ত আননে কোনো 
ভাবান্তবই দেখা গেল না। 

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে যুত্তেম্বব তাঁহাব বন্তব্য শেষ কাঁবলেন। কিন্তু লাহড়ীমহাশষ শুধু 
ধীব কণ্ঠে কাহলেন; “যাও, ভষ কিঃ ভান্তাবেবা তো দেখছেন 1” 

গৃহে ফাঁবধা ষুকেবব শুনলেন, বোগীব আব কোনো আশা নাই; একথা বাঁলযা 
ডান্তাবেবা বিদায় 'নষাছেন। 

মত্যু আসল্ল। ভন্তগ্রবব বাম একবাব ক্ষীণ স্ববে বাঁলযা উঠলেন --“ভাই, গুবু- 
দেবকে বোলো -আমি চললুম । একটা প্রার্থনা আমাব । দাহ কববাব আগে আমাধ 
এ স্হুল শবীবকে তিন যেন পাষেব ধুলো দিযে ধন্য কবেন। 

মৃহৃতমিধ্যে বামের শ্বাস বন্ধ হইযা গেল। এবাব িপ্প্রাণ দেহাঁট ঘবেব মেজেতে 
ফোঁলযা বাঁখিষা ষুতেম্ব্ব আবাব গুবু সাধনে ছটযা গেলেন! 
লাহডামহাশধ প্রশ্ন কাঁবলেনঃ “ক হেঃ কি খববঃ বাম এখন কেমন আছে 

বলতো %” 
খোকাতুব বুকেবব এইবাব একেবাবে ভাঁঙষা পাঁড়লেন। ক্রন্দনেধ বেগ আব বাঁধ 

মানিতে চাষ না। ফোঁপাইযা কাঁহলেন, “থ[ব্যদেব । এবাব স্বচম্্ষ দেখবেন আসুন, সে 
কেমন আছে । তাকে *মশানে নেবাব উদ্দ্যোগ চলছে ।” 

“শান্ত হও 1” প্রশান্ত কণ্ঠে একথা বাঁলধা যোগীবব নরন নির্মীলত বাবিলেন। 
ধ্যানাবস্ট মূর্তিটি ব্হুক্ষণ আসনের উপব নিম্পন্দ হইযা বাহল । তাবপব বাহাজ্ঞান 

ফাঁবযা আিলে একটি শিশিতে নিকটস্থ প্রদীপের কিছুটা বেডীব তেল ঢালিযা নিলেন 
এটু কু যুকেখ্ববেব হাতে দিবা বাঁললেন, “যাও, এখান বামকে পান কাঁবিষে দাও ?" 



৪০ ভারতেব সাধক 

ঘুক্ে্ববের মুখে কোনো কথা সাবতেছে না। কাহাকে ইহা গান কবাইবেন? 
রামেব মৃত্যু যে 'তাঁন স্বচক্ষে দেখযা আসলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানসপটে ফুটিষা 

উঠিল গুরুদেব রক্ষজ্রপৃত্ষ, তাঁহাব তো কখনো কোনো ভুল হয না। তবে» 
নিদেশিমতো কাজ অবশ্যই কাঁবতে হইবে। তান পাগলেব মতা ঘবেব দিকে 

ছাটলেন। কিন্তু বামেব দেহ একেবাবে ঠান্ডা হইযা শগবাছ, প্রাণের চহযান্্ নাই। 
তবুও কোনোমতে মূুখাঁট ফাঁক কাঁবযা কষেক ফোঁটা তেল ঢাঁলযা দেওয়া হইল । ইহার 
গব যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিল তাহাতে উপা্থিত সকলে বিস্মযাবমূ হইযা গেলেন। 

গর্বনমক্ষে বামেব নিষ্পন্দ প্রাণহীন দেহটি ধাঁবে ধীবে নাঁডযা উঠিল, ক্রমে তান 
চেতনা লাভ কাঁবলেন। 

সুস্থ হইবাব পব বাম এ্নকার বিচিন্্ আভজ্ঞতাব কথা বর্ণনা কবেন। -সে সময়ে 
তিনি দেখিতোঁছলেন, এক জ্যোতিম'য পুবূষধূপে লাহিড়ীমহাশধ তাঁহাব শিষবে দণ্ডায়- 
মান। আননে প্লিপ্ঘ মধুর হাঁস ছুডাইযা শান্ত স্ববে সপ্পেহে যোগীবাজ বাঁলতেছেন, 
“বাম, আব কত ঘুমোবে১ জেগে ওঠো, তারপব যত িগগীব পাবো আমাব কাছে 
এসে উপস্থিত হও ।”। 

যকেবব বাঁলয়াছেন, গুনজাঁবন লাভেব এ ঘটনাট স্বচক্ষে না দৌখলে ইহা তাঁহার 
নিকট নিতান্তই এক আষাঢে গঞ্গ বাঁলয়া প্রতাষমন হইত। তন সাবস্মষে সৌদন 
আবো দৌখ-লন, বাম ধাঁবে ধাঁবে উঁঠিযা বাঁসযাছেন, শষ; তাহাই নয় জামা-কাপড় 
গথিধা নিয়া গুবুদেবের নিকট যাইতেও 'তাঁন উদ্যত। 

উভয বন্ধ অভ্গপব একযোগে গাড়ি কাবধা ল্যাহডীমহাশযেব নিকট উপনীত হন। 
কৌতুকোদ্জবল হাঁস ছড়াইযা যোগাবাজ বাঁললেন, "যকেম্বৰ, এখন থেকে মৃতদেহ 

দেখলে তাড়াতাড়ি এক "বোতল বেড়ীব তেল তুম সংগ্রহ ক'বে ফেলবে । স্বচক্ষে দেখলে 
তো, এব কযেক ফোঁটা যমকেও পবাস্ত কৰতে পাবে” 

শ্যাহড়ীমহাশযেব এই পাবহাস শ্নযা উপা্থিত সকলেই হাস্য কাঁবতেছেন। কিন্তু 
ঘরেশ্ববেব তখন আসন ব্যাপাবাঁট ব্ীঝতে বাঁক নাই। যোগীবাজ লৌকিক বাঁতি 
অনযাযা বৈজ্ঞানক চাঁকংসাব ব্যাঘাত জন্মাইতে চাহেন নাই ডাক্তাবদেসও যথেষ্ট 
যোগ তান দিষাছেন। আব একথাও সত্য যে, তাঁহাব খঁ বেড়ীব তেলেব গবৃত্ধ কিছ 
মাই, উহা একি উপলক্ষ মান্র। 

এভে্বরন অন্তার ছিল বোগনাশক ওষধ পাইবাখ জন্য একটা প্রচলন ইচ্ছা। এ 
ইচছাটিব দিকে লক্ষ্য বাঁধাই গ্ৰবৃদেব সৌদন তাঁহাকে এ তৈলটুকু প্রদান কবেন। 
হাতের কাছে এ বনডুই তাড়াতাড়ি তখন গাওয়া ?গযাছিল, এবং অবলীনাষ তাহাই তিনি বাবহাব কাঁব্যাছেন। বলা বাহ্লা মতদেহে প্রাণ সঞ্াবিত হইবাছে তাঁহান অসামান্য যোগ্াবভূতিব বলে। 

আশ্রত শিষাদেব জন্য যোগীবাজেব কৰুণা ছিল অপাঁবসীম | সব্দা তাহাদের মক্ষার জন্য তান সজাগ ও সারিয থাঁকতেন। অভযা নামে তাঁহান একজন প্রিষ শিষা 



যোগী শ্যামাচবণ লাহিড়ী ৪৯ 

ছিলেন। তাঁহাৰ স্বামী কাঁলকাতাব এক বিশষ্ট উঁকল। এই দর্তিব আটাঁট সন্তান 
একে একে মত্যুম্খে পাঁতিত হুইযাছে। অভষা একদিন গুবুূব চবণ ধাবা মিনতি 
কাঁবতে থাকেন, নবম সন্তানাটব যেন জীবন বক্ষা হয--এ কৃপা বাবাকে কাঁবতেই 
হইবে। 

আঁশ্রতবংসল লাহড়ীমহাশয় কাঁহলেন, “আচ্ছা আচ্ছা-তাই হবে। এবার 
তোমাৰ একাঁট মেষে হবে এবং সে ভালভাবে বে'চেও থাকবে। কিন্তু আমাব একটা 
বিশেষ নির্দেশ পালন কবতে তোমাদেব যেন ভুল নাহয। শিশুটিব জন্ম হবে বান্রিব 
প্রথম ভাগ্গে। তথন থেকে সূর্যোদঘ অবাধ ঘবেব ভিতব্ একাট তেলেব প্রদীপ জালিষে 
ফ্লাখতে হবে। কিন্তু সাবধান! সূতিকাগাবে কেউ যেন ঘ্যাথষে না গডে, বাতিটি 
কখনো যেন নিভে না যাষ 1” 
বৎসবখানেক পবে এই 'শষ্যাব একাট কন্যা ভূমিষ্ঠ হয। গুবুদেবেব কথাটি কেউ 

ভুলেন নাই, ঘবে একটি প্রদ্দীপ জবালাইযা বাখা হইল । বিল্ভু শেষ বাত্রে প্র্গাতি ও 
ধান্তরী উভয়েই কখন ঘনমাইযা পাঁড়লেন। দীপাধাবে তেল ক্লমে ফুবাইযা আসিবাছে। 
শিখাটি নির্বাণোন্মৃথ । 

হঠাৎ এসমষে সৃতিকাগ্াবে ঘটে এক অলৌকিক কান্ড। হাওযাব ঝট্কাষ ব্থ 
দ্বারঁটি খুলিযা যাষ এবং নিদ্রোগথিতা অভযা বিস্মষ 'িস্ফাবত নবনে দেখেন, গুবুদেৰ 
লাহিড়ীমহাশষ স্বষং কক্ষেব সম্মুখে দণ্ডাষমান । 

স্তামত দীপাঁশখাব দিকে অঙ্গাল 'নর্দেশ কবিবা যোগীবাজ বাঁলতেছেন, “অভবা 
করছো কি? তাড়াতাঁড় এ দিকে চেষে দ্যাখো, বাত কিন্তু নিভে যাচ্ছে 1” 

পস্তব্যচ্তে উঠিষা শিষ্যা দীপাধাবে তেল ঢাঁলষা দিলেন । ততক্ষণে গুবুদেবের 
করুণাথব মুর্তি অদৃশ্য হইষাছে । 

এই মাহলাঁটি একবাব লাহিভীমহাশষকে দর্শনেব জন্য ব্যাকুল হইযা কাঁলিকাতা 
হইতে কাশী যাইতেছেন । হাওড়া স্টেশনে পেশীছিতে না পেশীছিতেই বেনাবন এক্সপ্রেস 
ছাড়িয়া দিল, গাঁডতে ওঠা আব দন্ভব হইল না। শিশষ্যাব অন্তর বেদনায গুমাবষা 
উা্ঠল, যোগীবাজেব পানর মূর্তিখানি জ্মবণ কাঁবষা 'তাঁন কাঁদিতে লাগিলেন । 

হঠাৎ দেখা গেল, প্র্যাটফর্মেব অনাঁতদূবে ট্রেনাট কেন যেন থািষা গিবাছে, চালক 
এবং ইিনীযাব যাল্সক গোলযোগেব কোনো কাবণই খাজা পাইতেছে না। অভধা 
তখাঁন ছটিষা গিষা মালপন্রসহ কামবাধ উঠিষা বাঁসলেন। আম্চর্ষেব বিধষ, তান স্থির 
হইষা বসাব সঙ্গে সঙ্গেই গাঁডাট চাঁলতে আবন্ভ কাঁবল | 

কাশীধামে পোঁছিষা লাহডীমহাপযকে প্রণাম কথা মাত্র তিলি স্মিত হাস্যে শিষ্যাকে 
বাঁললেন। “দ্যাখো আব একটু আগে বওনা হযে গাঁড ধবতে হব। কত ঝঞ্ধাটেই যে 
(তোমবা আমাব ফেলতে পাব! বলো দৌখ, পবেব ট্রেনে কাশীতে পৌঁছলে তোমাদেন 
কি এমন ক্ষাত হত» আব এত কাঁদতেও তোমবা পাবো 1” 

স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ীমহাশবেব এক দীক্ষিত শিষ্য, প্রাষই তীন ভাস্কবানন্দ 



গ্রহ ভাবতেব নাধক 

মবদ্বভীব কাছে ?গবা বেদাত্ত অধ্যবন কাঁবতেন। ভাদ্ববানন্দজী ক বুপে বোগাঁবাজ্র " 
প্যাসাচবণেব নিকট হইতে কবেকাঁট বিশেব সোগরাধন প্রাপ্ত হন। কেবলানন্দ তাহাব 

বববণ 1রধাছেন। শ্যামাচন্ণ গহাবযোগটী বাবাজী মহাবাজের পিব্য, তহাব নগদে 

সাধনের তান আঁধকাবী-_এ কথাটি ভাচকবানন্দজীন জানা ছিল । তাঁহাব নিকট হইতে 
উচ্চতর কবেকাটি যোগা্রবা শিক্ষা কপাব জন্য এ নগবে [তান উন্প্রীব হন । তাঁহাব 
আশ্রমে আঁদবাব ভন্য যোগটবাজকে একাদন আমন্নণও জানান । 

কেবলানন্বজীন কাছে এ আগন্মরণেব কথা শিবা লাহড়ীনহাখব বহসাভবে বলেনঃ 
“থ্যাখো হে গিগাসা গেলে তৃষার্ত লোকই তো কুঝোর কাছে ছুটে বাব । কুযো বি 

কখনো এজন্য তাব স্থান থেকে এাগরে আসে 2 
বিছাদন পৰে এক শনর্জন বাগানে বেডাইতে বা হঠাৎ উভধেব সাক্ষাৎ হন্প। 

কপাল: লাহিড়ীমহাব এনবে ভাদ্কবানন্দ স্বামীকে আঁলঙ্গন দেন, কবেকটি নিগড় 
যোগনাধনও তাঁহ'কে প্রদান কবেন। 

যোগীবাজেব পত্রী কাণীমাঁণ দেবীব নিকট তাঁহাব স্বামী অত্যাম্চর্ধ যোগাবভীভ 
সন্বন্ধে নানা কাঁহনী শুনা যাইত । উত্তবকালে আচার্য যোগানদ্দ মহাবাজ এগুি 
সংকলন কাঁববাঁছিলেন, ভীহাব আত্মজীবলীতে তাহা কছ; 'বছ তথ্য পাঁববোঁশন 
হইয়াছে । 

হঠাৎ একাঁদন গতীব বাতে কাশীমাঁণ দেবার ঘুম ভাওথা ঘা! চারহযা দেখেন 
সমন্ত কক্ষাট উদ্জবল আলোকে ভাঁবঘা ?গবাছে, আব গৃহেব এক কোথে পদ্মাননযন্ে 
যোগীবাজ ভীম হইতে উধের্ব উাঁথত হইযা পূন্যে হবছ্থান কাতেছেন | 

কাশীঘাণ তো 'বচ্গবে হভবাকৃ্। ভাবিতে লাগলেন, তান স্বপ্ন দোঁখতেছেন 
নাতো। 

ঘোগীবাজ এবান পরীকে আবও পবাদ্ঘভ কাঁববা মৃদু গল্ভব কণ্ঠে বাঁলতে 
লাগলেন, “না গোনা। এ তোমার ভ্রম নব, আব হ্বঞ্নে দেখা কোনো দৃশ্য নব। 
অনেকাঁদন তো কেটে গেল। এবাব তোমাৰ এ তামন নিদ্রা থেকে জেগে ওঠো-- 
চিবকালেব জন্য তুম দ্রাগো 1” 

ল্যহড়ীমহাণনেব দেহটি অতঃপব ধাঁবে ধাবে শূন্য হইতে নিয় আসনে অবতল্ণু 
কবে। হ্বামীন চণতলে দাণ্টাঙ প্রণত হইবা কা্ীনাণ সোদন সাধন গ্রার্থিনী হন এনং 
যোগীবান্রও সানন্দে তাঁহাকে দান বেন দঁকা ও যোগনাধনা । 

কোনো এক ভাঁতমতা শিষ্যা দেবাব লাহিভীনহাপবেৰ ঠনিকট হইতে তাঁহাব একখান 
ফটো চাছিবা নেন। এটি তাহাকে বান লগব লাহঙীমহাখব বাঁললেন, “বাদ তাই 
ভাঁভাব*বান কবো ও মানো তো এটাই হবে এক পবমাপ্রব, আব না মানো তো নেহাত 
সাধান্ণ ছাঁব মানু 1%। 

হন পবেব বথা। এবাদিন সব্থ্যায় মাহলাঁটি অপব এক গ্যবুভগ্নর লাঁহত 
বাঁসঘা শান্দন্ছে পাঠ কাঁধতেছেন। সম্মুখে টৌবলে লাঁহড়ীমহাশবের ছাঁবটি 
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াঁপত বাহষাছে। হঠাৎ এসমযে সৌঁদন প্রবল বড়বাষ্ট শুবু হয এবং এ গৃহে 
বজুপাত ঘটে । 

ষে গ্রন্থটি পাঠ কৰা হইতোঁছল তাহা বিদুযুৎএব আগুনে দগ্ধ হব, কিন্তু মাহলা 
দুইটি অন্ভুতভাবে গুবুকপাষ বাঁচিযা যান । দুর্ঘটনাব সমযে বাত্র এক অনুভূতি 
তাহাদের হয ৷ গুবুদেবেব কল্যাণশন্তি ষেন তাঁহাব ফটো হতে "নর্গত হয এবং ববফেব 
একটি প্রাচীব তুলিষা তাঁড়ৎবজেওব আঘাত হইতে তাঁহাদের বক্ষা কবে। 

লাহড়ীমহাশষেব শিষ্য কালীকুমাব বাধ মহাশষ তাঁহাব গদুবু সদ্বন্ধে নানা মনোজ্ঞ 
কাহিনী বিবৃত কাঁবষাছেন, তান বাঁলযাছেন, «আসি ঠাকুবেব কাশধামদ্ছ গৃহে গিষা 
সপ্তাহে পব সপ্তাহ কাটাইযা আসতাম। তখন দৌখতাম-ব্হু সাধূৃ-সন্তঃ দণ্ডী 
সন্ন্যাসী গ্রভীব বজনীতে 'নঙশব্দে তাঁহাব চবণোপান্তে উপনীত হইতেন। উচ্চতম 
জ্ঞানতত্ত ও দুবূহ ষোগসাধনেব নানাপ্রণালী তাঁহাবা শ্রদ্ধাব সাঁহত গুবুদেবেব নিকট 
হইতে গ্রহণ কাঁবতেহেন, ইহাও দোঁখতাম । এই আগন্তুকেব দল আবাব প্রত্যুষ হইলেই 
গোপনে কোথাষ সাঁবষা পাঁড়তেন। অনেক সমষ সপ্তাহেব পব সপ্তাহ শ্রীপ্রীঠাকুবকে 
'নাদ্রুত হইতে আমবা দৌঁখ নাই। 

এক 'ববাট অধ্যাত্বশীন্তব উৎসবূপে যোগীবাজ লাহড়ীমহাশয তখন আধাষ্ঠত ৷ 
অধ্যাত্বপাধন ও যোগশন্তব অমৃত ভাশ্ডখাঁনি তান জনকল্যাণেব জন্য ধাবণ কিয়া 
বাঁসষা আছেন । ভন্ড, মূমূক্ষু ও যোগসাধনপ্রাপ্ত সাধকদেব যে কেহ এ মহাপনবুষেব দর্শন 
লাভ কাঁবত, অপার্থব পুণাধাবাধ হইত সে আভাসাত। শুধু তহাই নুষ তাঁহাব 
দর্শন ও স্পর্শন তৎকালে অগ্গাণত নবনাবীব আধ্যাত্মিক বূপান্তব সাধন কাবিধা দিত । 

এইসব দর্শনার্থাব মধ্যে আব*বাসী লোকও হযতো বু, কিছ? আসত । কিন্তু 
তাহাতে লাহিড়ীমহ।শষেব ব্যবহাবে প্রাবই কোনো তাবতম্য ঘটিত না। তবে মাঝে 
মাঝে দমষ্টগ্রকীতিব আঁবমবাসী ব্যাজদেব তান শাঁদ্ত দিতে ছাঁড়তেন না। যোগপলাব 
মর্ধাদা বক্ষাব জন্য সদা 'নার্লপ্ত, ধ্যানত্মঘ, যোগীববকে মাঝে মাবো নজাগ হইযা 
উঠিতে দেখা যাইত । তাঁহাব শিষ্য কালীকুমাব বায় ইহাব এক কাঁহনী শুনাইযাছেন : 

কালীকুমাববাবু অজ্প কিছ্বাদন হয দীক্ষা গুহণ কবিষাছেন এবং গুবু-নিোশিত 
সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন । তাঁহাব আঁফসেব মাঁনবাঁট কিন্তু এসব তেমন গছন্দ কবেন 
না। তাই লাহড়মহাশষকে লক্ষ্য কাবা গ্রাষই নানা ঠাট্রা বিদ্রুপ তান কাঁবতেন। 

কালীকুমাববাবুব পিছনে 1পছনে ভদ্রলোকাঁট একাঁদন লাহিডীমহাশষেব গৃবনডূশ্বব 
মহললাব বাঁডতে আসষা উপাঁস্থত। আগমনেব উদ্দেশ্য, যোগীবাজেব সাধনশ্রণালী;ক 
অসাব প্রাতপন্ন কবা এবং তাঁহাকে কিছুটা অপমান কাঁবযা ঘাওযা ৷ 

লাহিড়ীমহাশষকে 'ঘাঁবযা কক্ষমধ্যে দশ-বাজন ভল্ত বাঁসবা আছেন । আগন্তুক 
তাঁহাদেব সম্মুখে উপবেশন কাঁবলেন। 

গতীন আসন গ্রহণ কবা মান্ই যোগীবাজ নযন উনুিলন কাঁবলেন, ধীব গল্ভীব 
স্বরে কাহলেন, “ভোমবা কি আজ একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে চাও ৯ 

প্রস্তাব শ্হানষা সবাই মহা উৎনাহদী। ঘর্যাট তখনই অন্ধকাব কবা হইল এবং 
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লাহিডনহাধবেশ নোগণাঁতব বলে ভতদেব লবনদমক্ষে এবাৰ ধাঁবে ধারে ফুটিরা উঠিল 
এবাট অলৌকিক দৃশ্য | 

নবলে দৌখতে লাগিলেন_-একটি সুদী তরুণী লালপাড শাঁড পাঁববা দাঁভাইযা 
আছে। বানীবুগাববাবলে মানবকে ডাঁকিবা লাইিডীনহাণন এবাব তীক্ষাকণ্ঠে প্রশ্ন 
আবালন, “দেখুন তো নণছ। এই বমণীবে আপাঁন পচতে পাবেন কনা ৮ 

লাগল্ভুরেব বত ছ: বান ও ববুপেব উৎসাহ ততণে নিচে হইবা 
আাদনাছে। ভগত কণ্ঠে দ্ভীন উত্তর দিলেন, “লালে হ্যা, এট আম।ব পাবচিত 1 
নঙ্গে নঙ্গে দ্যাট অন্থাহুতি হইল । 

ভলে, লদ্জাষ উন্রলোবাঁটি ইতিণধ্যে একেবাবে ঈববর্ণ হইযা বাছেন । লকলেখ 
ননক্ষে এবাৰ দীন লব দীব্ অকপটে স্বীকার কাঁবলেন। তবুণীটি তাঁহার উপপন্নী। 

নিজেন স্ী-পন্ধে বাহবাে। অথচ এই নাকাল পিছনে মূর্খ তো তান ঘহ্ অর্থ 
ব্য বাঁক্ৰা চাঁলনাক্ছন | 

ঘোগ্ীলঙ্দেস অধ্যাতপ্রভাব এবং বোগাঁবভীভিন এই বাচতে গ্রকাণ তাঁহার অন্তরে 
ভলনা দিঘাছে ভীব্র আলোড়ন। সন্দে লঙ্গে অনুভাগেন জবালাও কন হব নাই। 
জোডহাদ্তে, অ্রুল্দ্থকণ্ঠে নিবেদন বাঁবলেনঃ “বাবাঃ আপান আমার ক্ষমা কব? এ 
পাপঞোহ থেকে আমাৰ বক্ষা কৰুন। দা করে দীক্ষা দিবে শ্রীটরণে আমার িবাঁদনের 
ভন্য আপ্রৰ দিন 1” 

অন্তর্বানী বোগীনব বিল্ত ব্যাবাবাছেন। ভদুলোকটিব এই ভারত ও অননখোচনা 
সামাধক দান্ত। দীক্ষষাব প্রস্ভুভি ও আঁধকাব খাঁহান নাই ভাঁহাকে ক কাঁবরা তান 
গুণ কাঁলবেন । 

উত্তবে শুক বহিলেন। “বশ তোঃ আগামী ছষ গাদ কাল যাঁদ আপ্পান লংঘত হয়ে 
গ্রাকতে পাল্নেঃ তবে আপনার আশা পর্ণ হাব, আপনাকে আগ লাধ্ন দেবো 1” 

উচ্ছত্খন লোকাঁটনান নৌভাগ্য আব হব নাই । কোনোন্তনে প্রাব তিন মান কাল 
সংঘত জীস্নঘাপন কবাব পন এ ল্রণ্নীটব বাঁহত আবার ?তাঁন মালত হন এবং ইহার 
দুই নান গণ্ে ভাহাব ঘভ্যু ঘটে। 'দোগ্ীবাজ কেন দৌঁদন তাঁহান অন্যবোধ এডাইযা 
িবা ছঘ দাস পরে ভাঁতাকে দীক্ষা কানেদ নথা বাঁলবাছিলেন দে কথাব তাপ তখন 
বঝা গেল! 

'বপলে যোগাক্ডীতর এঁধবর্স লাহজীনহাশব লাভ কেন; গল্ভ এ এধবধ তান 

ন্যতত দচলচন তাঁহাকে ইহা প্রকাশ কাঁবতে দেখা বাইত না। বখনো দুট্টেব দমনে, 
আবাব বখনো বা নিতান্ত লীলাচ্ছলে 'াঁহাব যোগন্ম্থণ লোকলোচনেব লন্দুখে মাঝে 
মাঝে আত্তপ্রবাশ কাবভ। নূণঞ্ষ ভতদের প্রভাকে দূ কলাব জন্যও অনেক সনয় 
গল্ভীতিলীলা তান প্রদর্শন বনিতেন | 



যোগ শ্যামাচবণ লাহড়ী ৪৫ 

ইহার নাম চন্্মাহন দে, সবর ডন্তাবী পাস কাবধা বাহব হইয়াছেন । যোগাবাজ 
তাঁহাকে আশীর্বাদ কাঁবলেন, আধুনিক চীবৎসাশাদ্দেব উন্মাত 'বিষষে নানা প্রশ্ 

কাঁবতে লাখলেন । আলোচনাষ বাঁস়া নুতন ডান্াব চন্ুমাহনেব উৎসাহেৰ অন্ত নাই 
আধ্বীনক দেহশবজ্ঞানেব নানা তত্ব তান বুঝাইযা ?দতে লাগলেন । 

যোগীবব কাহলেন, "আচ্ছা চচ্্রমোহন, তোমাদেব এই ভান্তারী শাস্রমতে মৃতের 
ক সংজ্ঞা রয়েছে, বলতো ৮” তাবপর কৌতুকভবে বালা বাঁসলেন, “আচ্ছা, তুমি আমার 
পরীক্ষা ক'বে বল দৌখ, আম পত্য সত্যই মৃত-না জীবিত ৮ 

চণ্দুমোহন তো তাঁহাব দেহটি পধীন্ষা কাঁবষা একেবাবে হতবাক্। *বাস-প্রশ্বাসে 
শিয়াব কোনো লক্ষণই নাই, হধীপণ্ড নিঃশব্ব [নিশ্চল ! সাবা দেহে তাঁহাব কোথাও 

প্রাণে কোনো 'িহুই খজযা পাওয়া যাইতেছে না । 

িছক্ষেণ পৰে নযন উন্মীলন কাঁবষা লাহিড়ীগহাশয তবণ ডান্তাবকে বাললেন, 
ধ্ব্যাথো চন্দুমোহন, একটা কথা দ্মবণ রাখবে। দৃশ্যমান জগতেব জ্ঞামেব বাইবে, 
আঅতীন্দুয় সূক্ষমুলোকের অনেক তত্ব ও তথ্যই আগাদেব জানবাব বষেছে। তোমাদের 

আধুনিক বিজ্ঞান ভাব সাঁমিত জ্ঞান নিষে যেখানে যেতে পাবে না, ভাবতীয় সাধকদেব 
যোগ-ন্তি কিন্তু অবলীলায় সেখানে পেছাতে পাবে ॥ 

চদ্দুমোহনেব সৌঁদনকাব এ 'বিদ্মঘ চিবাদনের শ্রদ্ধা পাব্ণত হয । উত্তবকালে 
তান এক বশদ্ধী াকংসকরুপে পাঁবাঁচত হইয়া উঠেন আর লাহিড়ীমহাশয়ের 
দৌঁদনকাব এই লীলার সতনাট ধারক তাঁহাব জীবন ধীরে ধাবে বূগান্তীবত হইধা বায় । 
অধ্যাত্সাধনার পথে তান অগ্রপব হইতে থাকেন । 
যোগ্ররাজ কখনো 'নজের প্রাতচ্ছাঁৰ উঠাইতে সম্মত হইতেন না। একবাব শিষা 

ও ভন্তমণ্ডলী গুবনুদেবের ফটো উঠাইতে বড ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাশীব সদদক্ষ 
ফটোগ্রাফাৰ গঙ্গাধববাবহকে আহ্বান বরা হয় এবং বহন অনুনষে যোগীবাজকে সম্মত 
কবানো যার়। 

ক্যামেবার সম্মুখে গিয়াই লাহড়ীমহাখয় বালকেব মতো যল্দাটব নর্মাণ-কৌশল 
ও বশেষত্ব সম্বন্ধে কৌতুহলী হইযা উঠিলেন । ফটোগ্রাফাব্ও মহা উৎসাহণ, তাঁহাকে 
যন্দেব বিভিন্ন অংশ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক ?কছু বুঝাইতে লাগিলেন । 

ছবি গ্রহণ্বে সময় ফটোগ্রাফার "কন্তু মহাবিপদে পাঁড়লেন । যোগীরাজেব ছাবাট 
কি জানি কেন; তাঁহার ক্যামেবাব ভিউ-কাইন্ডাবে এতটুকুও প্রীতফলিত হইতেছে না । 
বাব বাব পৰীক্ষা কাঁরয়া দেখা গেল কোনো যান্দিক গোলযোগেব [চহুমান্ত নাই। আবও 
আশ্র্ষেব 'ববর-_অপব কোন্যে লোক ক্যামেবাব সম্মুখে বপামান্র তাঁহাব ছাঁব ঠিকমতোই- 
প্রতফীলত হইতেছে। কিন্তু যোগীবাজেব গ্রীতব্পে কেন দেখা যাইতেছে না? 

সণ্ভাবয কোনো কাবণের সন্ধান না পাইয়া ফটৌগ্রাফাব একেবারে মাড় 
পাঁডয়াছেন। 

কৌতুক লাহডীমহাশষ এতক্ষণ নীববে বাঁসষা চতুব হাঁস হাটসতোঁছলেন ৷ এবাব, 
প্রশ্ন কীবলেন, “কগো, এ বিষয়ে তোমাদের 'বজ্ঞানেব কি বন্তব্য আছে, বল দৌথ ?' 



৪৬ ভাবতেব সাধক 

সুদক্ষ, আভিন্ ফটোগ্রাকাব একেবাবে হতাশ হইব্লা গধাছেন । কাতবন্ববে বালি” 

উঠলেন, প্র হোক আমাদের বিজ্ঞান । আমি এবাব আপনাব চবণেই শবণ দিচ্ছি । 

আর্গাঁন ভন্তদেব মনোবাঞ্া পূরণ কবুন। আব ছাঁবটা তুলে নিষে আমিও আমাব মান 

বাঁসই । আপন একবাব দবা কুন 1” 

লহিড়ীঘহাশব ঘচাক হাীদফা আবাব ছাঁব তোলাব জন্য প্রস্তুত হইযা বাঁদলেন। 

অমন দেখা গেল, তাঁহাব ছাঁব ক্যামাবেব [ভিউ-ফাইণ্ডাবএ নির্খতভাবে ফুটিবা 
উাঁঠবাছে। যে ছাঁবাঁট লৌদন গৃহীত হব+ সোঁট হইতেই লাহডী মহাণষেব বহঃল 
প্রচাবিত তৈল চিন্রখানি আঁত্কত ছইব্লাছিল । 

নাধ্নহীন লোকদের প্যগর্ত ধর্মালোচনার যোগীবাজ কোন্যোদন উতপাহ প্রদান 
কাঁবতেন না। আন, মহা, গ্রাণাধাম ও ধ্যান-ধাবণাব নিগুঢ যৌগিক ভ্রিবাদিব 
উপধই তান গুৰুত্ব দিতেন বেশী । 

প্ধ্যানন্লোকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি আস্বাদন কবো ও পবমাত্বাব দর্শন লাভে উদ্ব্প্ধ 
হও” দর্শনার্থীদের কাছে ইহাই ছিল তাঁহাব উপদেশেব মূল কথা । 

বে অতীব বাজ্যে তান নিজে বিচবণ কাঁবতেন, 'িষ্য-ভর্তদেব মধ্যে তাহাবই 
তন্তু উর্দঘাটনে তানি ছিলেন সদা তৎপব । যোগাীবাজেব প্রত্যক্ষ অনুভুীতব বর্ণন 
ছিল জীবন্ত! তাই আঁত সহজে ইহা অন্তবঙ্গ ভনেব হৃদষে আধ্যাত্রক চেতনা ভরাগাইষা 
তুঁলত ৷ 

লাহিডীমহাশব দৌঁদন ভন্ত পাঁববৃত হইবা বাঁদধা আছেল। কথাপ্রসঙ্কে 
ভগবদৃগীতার দুই চা্বিটি শ্লোক তিনি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা কাবতৌছলেন । অকস্মাৎ 
কেন বেন তান থামিষা গেলেন ৷ তাবপব বাঁলষা উীঁলেন, “তোমরা সকলে একটু 
চুপ কবে বসো । আমি অনুভব কবাই, বহুনংখ্যক নব-নাবীব জীবন ও চেতনাব সঙ্গে 
জাঁডত হযে আমি নিজ্গে জাপানেব এক সমযদ্রাপ্ুলে ভূবে মবাছি 1” 

কন্দস্থছ সকলে ভবে বিদ্মষে স্তব্ধ হইবা বাহলেন। কছক্ষণ কাটিষা গেলে 
দেখা গেল, লাহিডীমহাশৰ ধীবে ধীবে পনেবাক়্ তাঁহাব স্বাভাবক অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবাছেন । 

পবাঁদন শিবযগণ সংবাদপত্রে পডিলেন, জাপানগামী যাত্রীবাহী একাঁট জাহাক্ত 
রর নিকটে আঁদবা নিমাজ্জত হব ৷ এই দর্ঘেটনায় বহ্ আবোহীব প্রণনাশ 

সকলেই বুঝলেন, এ নিমল্জমান সমুদুষাহীদের মর্সীবদাবী আর্তনাদই গতকাল 
যোগীবাজেব অন্তব-সত্তাষ প্রাতিকালিত হইবাছিল। সর্বজীব ও সর্বভূতেব আঁ 
যে মহাটৈতন্যে বিধতৈ, তাহাবই: নাত যে োগীবাজেব অন্বয সাধিত হইযা িষাছে। 
সৌঁদনকাব অলোৌকক দর্শনেব মধ্য দিরা লাহিডীমহাশব শি্য্দেব মধ্যে এ সত্যকেই 
-সাবিস্ফুট কাঁবতে চাহিযাছিলেন । 

লাহিভীগহাশষেব প্রচাবিত বোগসাধনা কোনোঁদনই মানুষকে সংপারেব কম হইতে 



যোগা শ্যামাচবণ লাহিড়ী ৪ধ 

শ্বচ্যুত কাঁবতে চাহে নাই। তাঁহাব গৃবুদের বিশেষ কারষা গৃহস্থ-জীবনেব ক্ষেত্রেই 
যোগ্রসাধনাব বাঁজ বপনেব নির্দেশ দেন। তাই দেখা যাইত, লাহিডীমহাশষেব নিকটে 
আসিষা গৃহস্থ শিষ্যগণ সাধন-পথেব বাধাবিঘে!ব কথা বলিলে তান হাসিধা উডাইযা 
দিতেন । অবসবেব অভাব, জীবনযদ্ধের তীব্রতা কোনো কিছ অসুবিধা কথাই 
তাঁহা নিকট গ্রাহ্য হইত না। সংদাবাশ্রমে বাস কবিষা, দীঘ" চাকুবী জীবনে তিনি 
নিজেই তাঁহাব এ আদর্শ দেখাইষা গিষাছেন। 

স্লীপদুন্রের ভবণপোষণেব জন্যে তান যেমন কর্ম কাবিতেন তেমান বাবাণসীতে 
 লোক-কল্যাণকব 'িক্ষাকেন্দু স্থাপনেব জন্যও তাঁহাব তৎপবতা কম ছিল না। এ 
খরনেব ব্যান্তগত বা সমাজগত দাষিত্বও তান কোনোদিন এডাইষা যান নাই । 

বতমান যুগেব পাঁববেশে, গাহস্থ্যি জীবনকে অব্যাহত বাখিষা, গ্োপনভাবে 
যোগসাধন কাঁবিতেই তান নির্দেশ দিতেন । তাঁহাব 'নির্দৌশত পন্হাষ অগ্রসব ইইযা 
বহুতব সাধক অপূর্ব যোগসামর্থা লাভ কাঁধষাছে, সমাজেব স্তবে স্তবে অগাঁণত নীবব 
স্বাধনকামী মানুষেব জীবন ভাঁবষা উাঠষাছে সার্থকতাষ। 

যোগ্ীবাজেব সাধন-পন্থাব আব একাঁট বৌশল্ট্য-তিনি কাহাকেও ্বধর্ম পাবত্যাগ 
কাবতে দিতেন না। যেকোনো ধর্মের, যেকোনো শ্রেণীব সাধক তাঁহাব দাধন ও 
আশ্রর গ্রহণে সমর্থ ছিলেন। এজন্য কাহাকেও নিজেব আচবিত ধর্ম বা সামাজিক 
আচাব-আচবণ ত্যাঞ্গ কাঁবতে হইত না। আধ্যাত্বক জীবনেব প্রকৃত পাঁথগ্রদর্শকেব 
ভীমকাটিই তান গ্রহণ কাঁবতেন। 

শী কবুণা ও লোক-কল্যাণের দীপাঁশখাটি দীর্ঘাদন জবালাইষা বাখিবাব পৰ 
আচার্ধজীবনেব শেষ অগকাঁট ধাঁবে ধীবে আগাইষা আঁসিল। মহাপ্রযাণেব নির্ধারিত 
লগ্ন নিজে তান জানিষাছেন, এবাব সবাইকে প্রস্তৃত কাঁবতে হইবে । পরী কাশীমাঁণকে 
সৌদন বাঁললেন। “ওগো দ্যাখো, আমাব দেহত্যাগেব সময নিকটবতা হযে আসছে । 
গকন্তু তোমবা কেউ যেন আমাব জন্যে শোক ক'বো না ।” 

কষেকাঁট অন্তবঙ্গ ভক্তের নিকটও তন গাস পূর্বে তান তাঁহাব আসন্ন বিদাষেব কথ 
প্রকাশ কবেন। এক ধবনেব বিষা্ত পল্টেরণ দ্বাবা অতঃপব তানি আক্রান্ত হন, আব এই 
বোগ উপলক্ষ কাঁবষাই মবদেহ ত্যাগে ছন্য প্রস্তুত হইম্না উঠেন । 

যোগীবাজেব দেহবক্ষাব পূর্বে তহাব অন্যতম প্রিষ শিবা, স্বামী প্রণবানদ্ব্জী 
কাশীধামেব বাইরে অবস্থান কবিতোঁছিলেন। গুবুদেবেঘ আন্তিম অবস্থাব কথা শান 
তাঁহাব উৎ্কণ্ঠাব সীমা রাহল না। ্তব্যন্তে তিনি কাশী যান্রাব উদ্যোগ কবিতেছেন, 
এমন সমষ লাহড়ীমহাশষ এক অলোকিক মুর্ত পারগুহ কবিয়া তাঁহাব সম্মুখে 
আবির্ভূত হইলেন । 

কহিলেন, “প্রণবানন্দ, এত হুডোহৃডি ক'বে কাশীতে ছুটে বাবাব বি প্রযোজন ? 
সেখানে আমাব সঙ্গে তো তোমার সাক্ষাৎ হবে না। ভীম পেঁছিবাব পৃবেই যে আমি 
এ দেহত্যাগ্ধ কববো 1” 

প্রণবানন্দজী শোকাভিভূত হইয়া কর্দিতেছিলেন, যোগীবাছ তাঁহাকে অভষ দিঘা 
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কাঁহতে লাগিলেন, "থীক* ভষ ি? কাঁদছো কেন। আম যে সর্বদাই সঙ্গে 
সঙ্গে বয়োছ। দেহ 'বসীর্জত হলেও সদগব;সত্তাকে তোমবা পাবে _প্রযোজন মতোই 

পাবে ।” 
লাড়ীমহাশয়েব আব এক শিষ্য, স্বামী কেশবানন্দজীও এই সময়কাব একাট 

অলোক কাঁহনী 'ববৃত কাবযাছেন-_গনুবুদেবেব [িবোধানেব কযেকাঁদন পর্বে 

একাঁদন তাঁন হাঁবদ্বাবে এক কুঁটিবে বাঁসষা আছেন । হঠাৎ এ সমযে লাহড়ীমহাশয়েব 
জ্যোর্তমষ মনর্তাট তাঁহাব সম্মুখে উদ্ভাদত ছয । 

দব্যমার্ত তাঁহাকে বাঁলষা উঠেন, “বৎস, তুমি আবলদ্বে কাশীতে চলে এনো ৷” 

কথা কর্ষাট উচ্চাবণ কাঁববাব সঙ্গে সঙ্গেই এ মার্ত অদশ্র্য হইযা যায় । 

কেশবানম্দ আঁবলদ্বে কাশীধামে চাঁলয়া আদলেন। দোঁখলেন, গুবহদেবেব লীলা 

সংববণেব আব বেশী আব দৌব নাই, সৈবানষ্ঠ ভন্ত শিষ্যগণ দবাবান্র তাঁহাকে 'ঘারয়া 

বাঁহযাছেন। 
৯৪৯৫ সালেব ২৬শে সেপ্টেম্বব। লাইড়ীমহাশযষেব কক্ষে কয়েকজন অন্তবঙ্গ 

ভক্ত উপীবষ্ট। শবাব অত্যন্ত অসস্থ' এ অবস্থাযও ভগবদুগীতার কষেকাঁট প্রন ষ্লোক 
আব্ত্ত কাঁবষা মু: স্ববে তান ব্যাখ্যা কাবতেছেন। 

গকছুক্ষণ পরে হঠাৎ শিষ্যদেব 'দকে তাকাইযা প্রশান্ত কণ্ঠে বাঁলষা উাঁঠলেন, 
“তাইতো, আমাকে যে এবার হ্বস্থানে 'ফবতে হবে 1” 

শোকাভভূত শষ্য ও ভভ্তদেব অশ্রুসজল দবষ্টবৰ সম্মুখে ধাঁবে ধীবে উঠিয়া, 
পদ্মাসনে যোগীবাজ উপাঁবজ্ট ছইলেন। এই আসনেই সম্যাধমগ্র ভবস্থাস্ন ঘাটল তাঁহার 
মহাপ্রযাণ। 

সমাবোহেব সাঁহত মবদেহাট গঙ্গাতীবে মাঁণকার্ণকাব ঘাটে আ'নয়া সৎকার ঘরা 
হইল। গ্রুবাবষোগ্াবধূব শত খত ভন্ত শিষ্যেব নষনে বাঁহঘা গেল শোকাশ্রুব ধাবা । 

মবলোকেব পরপারে অমতমষ জ্যোতিলেশকে চাঁলযা গিষাছেন যোগীবাজ্ব । সেই 
পবমধাম হইতেই এ সমষে 'বস্তারত হব তাঁহাব অলৌকিক লীলা । একই স্মষে 
ভাবতেব 'বাঁভ্ব দ্থানে তাঁহাব 'তনজন বাশষ্ট শিষ্য গ:ব:দেবেব 'দব্যদেহেৰ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত 
হন। জীবন ও মত্যুব দ:বাতকরগ্য ব্যবধানকে ঘ.চাইযা 'দষা, শীন্তধব মহাযোগী এমীন 
কাঁবষাই অমতলোকেব পবম তত্তাট সৌদন উদঘাটন কবেন ভাঁহাব আত্মজনদের কাছে। 

দ্রোণাগাবব পর্বত কন্দবে, অলৌকিক কৃপাব মধ্য 'দযা বাবাজণ মহাবাজ তাঁহাব 
এই 'চাহত শিষ্যের সাধনজীবনে বোপণ কবেন নিগূড যোগসাধনাব বাঁজ। শিবকম্প 
মহাপদবুষেব উত্তর-সাধকবৃপে মহাযোগী লাহড়ীমহাশযও সমাজ ও গ্াহ্থ্য-জ্ীবনের 
স্তবে স্তরে এ বীজ ছড়াইয়া দিধা যান। উদ্যাপন কবেন, ঈধ্ববানীর্দষ্ট এক. 
সঃমহান ব্রত। 



নর্মদাব বালতট ধাঁবষা সন্যাসী হাঁটিবা চাঁলষাছেন। শবে দীর্ঘ জটাব ভার 

নামিযা আপিলেও বসে তান তবুণ। দেহখাঁন সঠোম সমূলত, অন্গকান্তি স্বর্ণাভ, 
আননে অপূর্ব মীহমাব ব্যঞ্জনা। নষন দুইটি আনন্দেব দন্যাততে ঝলমল কাঁবতেছে। 

সহস্র সহস্র সাধ্-সন্তেব ভিডেব মধ্যেও 'দিব্যশ্রীমা্ডত এ সাধককে হাবানোব উপাষ নাই। 

প্রাষ চাব বসব পূর্বে এ পাদ-পারক্রমাব ব্রত তান গ্রহণ কবেন। নর্মদাব উৎসমহখে 
বিবাঁজত অমববণ্টকেব মহাতীর্৫থ , সেখান হইতে যে যান্না শুবু হইষাছে, সমদ্রসঙ্গম 

ঘ্যাবর়া আবাব সেই পণ্যস্থলীতেই ঘাঁটবে তাহাব পাবিসমাপ্ত। 
এ পথে তীর্থযান্রী ও সাধ্সত্তের চলাব যেন 'ববাধ নাই । কখনো সাধ, জমাবেতেব 

মধ্যে, কখনো বা একাকী তবুণ সাধক অগ্রসব হইষা চাঁলিযাছেন। আপন আনন্দে 
নিবন্তব ?তাঁন ভবগূব। 

গ্দাতোষা ভটনীব নানা তীর্ঘে; নানা ঘাটে তাঁহাকে অবগাহন কাঁবতে হয়। 
কখনো বা নদীতীবেব বালুকা-গোফায় 'দিনেৰ পব দিন আঁতবাহিত কবেন ধ্যান ভজনে । 
মাঝে মাঝে পথে পডে দুর্গম সনদীর্ঘ অবণ্য । কোনো বশেষ স্থানটি হঠাৎ কখনো 
ভাল লাগলে সাধক সেখানে ঝুপাঁড বাঁধিয়া ফেলেন, আত্মসমাহত হইযা দু-দশাদন 
হযতো কাটাইযা দেন । 

বেলা সৌঁদন প্রার পাঁড়ষা আঁসয়াছে, সায়ংসন্ধ্যার_আব বেশী দৌব নাই । তবুণ 
সন্যাসীব চোখে পাঁডল অনাঁতদুবে নদীতীবের কাছাকাছি এক ক্ষদুদু পর্ণকুটিব। নিতান্ত 
নির্জন পাঁববেণ, নিকটে জনমানৰ কোথাও নাই। কোনো সাধু তপস্বী হযতো এখানে 
গাধন-ভজনেব জন্য কুঁটিব বাঁধা আছেন, আপাতত কার্যান্তবে গিষা থাকিবেন। 

কুঁটব অঙ্গনে পদার্পণ কবাব সঙ্গে সঙ্গে অন্তব তাঁহার ভাঁবষা উঠে এক অজ্ঞাত 
আনন্দে। এক দ্থান-মাহাতআ্য ৪ না, তাঁহার নিজেবই সাধনজীবনের কোনো বিশেষ 

ধবনেব অনুভুতি? কাবণ যাহাই হোক, "স্থির কাঁরলেন, দুচাবাঁদন এখানে কাটাইষা 
। রি 

কছকোল বিশ্রামের পব কুঁটিরের এক কোণে আসন 'বহাইবা সন্ন্যাসী ধ্যানে 
বাঁসবাছেন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই সেখানে ঘাঁটল এক 'বস্মযকব কাণ্ড। হঠাৎ চোখ 
মৌলযা দৌখলেন, এক বৃহদাকাব সর্প) বাজ-গোখুবা ফণা বিস্তাব কাঁবষা সম্মুখে 
দাঁড়াইধা বাহবাছে। সর্পাটর পববর্ডড আচবণও বড় অদ্ভুত । নিস্পন্দ দেহে, স্থির 
দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহষা থাঁকযা তবুণ সাধককে 1তনবার উহা প্রদক্ষিণ কাঁবল । 
তাব পবেই ঘন অবণ্যেব ঘধ্যে কোথায় ?মলাইবা গেল । 

কোন: দিব্যলোকেব বাতণবহ এই নাগবাজ £ তাহার আবির্ভাব ও অন্তর্ধানেব সঙ্গে 

সঙ্গে ব্য অনভীতব তবঙ্গে আলোড়িত হইযা উঠে সন্ষ্যাসীব সর্থসন্তা । 
ভা, সা' (স-১৪ 
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উপরযপাব তিন দন এখানে 'তাঁন ধ্যান ও ভজনে আঁতবাহিত কাঁতে থাকেন। 
আব আশ্চষে'ব ?িবষষ, গ্রীতাঁদনই আসনে বাঁপবাব সময সর্পবাজ তাঁহাব সম্মুখে 
উপান্থৃত হয। তাবপব উহাব অন্তধণনেব সঙ্গে পঙ্গেই তান সমাধিস্থ হইথা পড়েন । 

কুঁটবেব আঁধকাবী এবাব কার্ধান্তব হইতে 'ফাবযা আঁদলেন। হাঁন এক দশ 
তপস্যাবত ব্ু্ষচাবী, দীর্ধীদন নর্মদাতীবে আপন সাধনায নিমগ্ন বাহযাছেন । 

আঁতাঁথ-সন্্যাসীকে দৌখবা সোতসাহে জানাইলেন তান অভ্র্থনা। কুশল 
প্রশ্নাদব শেষে, কথাগ্রসঙ্গে এ সর্পাটব আচবণেব কথা জানতে পাঁবষা তাঁহাব বিল্মষের 
সীমা বাঁহল না। 

র্বাকভাবে বিছক্ষণ তবুণ স্যাসীব 'দিকে তাকাইবা থাকিধা ব্্গচাবী কহিলেন, 
“ভাই, সাধক হিসাবে সত্যই আপনাব ভাগ্েব সীমা নেই । গত বাবো বংসব ঘাবং এই 
নাগপ্রববের দর্শনে আশাষ আমি বসে বযোছি, কুঁটিব বে*খে এখানে তাঁব জন্য দিন 
গুণাঁছ। হযতো পুরবজন্মের তেমন সুকাঁত নেই, তাই এ দুলভ বড্তুব দর্শন আজ 
অবাধ ঘটে ওঠে নি। আসলে ইনি হচ্ছেন এক অসামান্য মহাপবূৰ, চ্বেচ্ছায সপাকৃতি 
ধবে বিচবণ কবছেন সাধকদেব কৃপা কবাব জন্য। আপাঁন তন গদনেব ভিতব 'ি 
ক'বে এ'ব কৃপালাভ কবলেন, আমাৰ কাছে তা সাঁত্যই এক দূ্জেষ বহস্য ॥ 

নাগবুপী এই ছন্মবেণী মহাপুবুষেব আশীর্ববদ-ধন্য তব্ণ সম্যাসীটিই উত্তর- 
কালেব গম্ভীবনাথ বাবা । শু; নাথযোগপল্থীদেব নাযকবুপেই নষ) সব ভাবতে 
এক সার্থকনামা যোগী ও রক্ষজ্র প্বূষবুপেও এই মহাত্বাব খ্যাত প্রাতপাত্তব সীমা 
ছিল না। 

নাথযোগী সপ্প্রদাষ এ দেশে এক সংপ্রাচীন যোগনাধনান ধাবাকে বহন কাবা 
চালযাছেন। মহাযোগী গ্োবখুলাথ হইতে এই বাশন্ট সাধনপ্রণালীব সূচনা । 
উন্তবকালে পবম্পবারূমে এই স্গ্রদাষাটতে বহু স্বনামধন্য যোগীব অভ্যুদয ঘটে এবং 
এইসব শািধব মহাপুবূষদের মাধ্যমে যোগসাধনাব ধাবা দিকে ঈদকে 'বস্তাবত হয । 
আজও ভাবতেব দূবদবান্তে নাথপন্থস সাধকদেব স্থাপিত মঠ, আশ্রম এবং যোগগৃহা 
কম দেখা যাষ না। 

গোবখ্পনবের প্রাদ্খ গোবখলাথ মঠ এই দাধনবেন্দুগীলব মধ্যে 'বাশতম । বিশেষ কাঁধষা শিবব্প যোগীবঘ গোবখ্লাথজীব স্মতাবজাডত থাকাষ ইহাব মাহাত্য অপাঁবসীম । 

সম্ধুব অতাঁতে এক সমযে গ্রোবখ্নাথজশ এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল কঠোব তপস্যা নিবত ছিলেন। সে সমধে এ স্থান ছিল গহন অবণ্য। উত্তবকালে তাঁহাব তপগঃক্ষেন্র্টিকে কেছু কাবিষাই মঠ ও মান্দিব ইত্যাদি গাঁড়যা উঠে। আজিকাব দিনের গোবখ্পুবে নগবী সেই পাত্র সাধন্ছলীব চাঁবাদবেই ছভাইযা আছে। | 
গোবখূপনব মঠেব পূর্বেকাৰ সে প্রাসাদ্ঘ আজ আব তেমন নাই। তপোরিষ্ঠ যোগপন্ধ। সাধকদেব উপযোগী পাব নিন পাঁববেশও সেখানে আব পাওযা যাই, 
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না। কিন্তুইহা সত্তেও গোবখ্নাথ মঠ গুবুপব্পবারমে তাহাব পূর্বতন গৌবব ও 

সাধন-এীতহ্য বহন কাবিষা চীলযাছে। বসবেব সব সমযেই তাই এখানে তীর্ধকামী 
যাত্রী ও সাধুসন্তদেব আনাগোনা । নাথযোগীদেব কেন্দু্ছলবুপেও গোবখুপুব মঠ 
সাবা ভাবতে সূুপাঁবচিত । 

. উনবিংশ শতকেব মধ্যভাগেব কথা ৷ ভাবতী যোগীসমাজ গোবখুপুব মঠেব 
প্রবীণ মোহান্ত বাবা গোপালনাথজীব তখন খ্যাতি প্রাতপাত্তব অন্ত নাই । দুব-দুবান্ত 
হইতে আগত কত ভভ্ত ও মুমূক্ষ£ তাঁহাব পদপ্রান্তে বসিধা যোগসাধন কাবা 
চাঁলষাছেন। 

আশ্রমেব চাবাদকে ছডানো বাহযাছে নির্জন বাগবাগিচা ও অবণ্য। মধ্যদ্থলে 
শববাঁজত সমপ্রীসম্ঘ নাথজীব মাঁন্দব। এই মা্দবটি ঘাবষা কতকগুলি ছোট ছোট 
সাধনকুটিব। যোগসাধনব্রতী সন্ধ্যাসীবা এখানে আসন স্থাপন কাঁবষা বাঁসবাছেন। 

সৌদন এক সৌম্য সুদর্শন যুবক মঠেব চত্ববে আপসিষা উপস্থিত । পাঁবধানে তাহাব 
মূল্যবান সিল্কেব শেবওষানি ও পাষজামা, চোখে মুখে অনন্যসুলভ ছাপ। 
একবাব দেখাব পব চাবুদর্শন, ব্যানতিস্বসম্পন্ন এই তবুণকে কোনোমতে বিস্মৃত হইবাব 
উপাষ নাই। আশ্রমে অনেকেবই উৎসুক দরা্ট তাঁহাব উপব পাঁডল। 

প্রথমে ভক্তেবা ভাবিযাছিলেন, যুবক কোনো ধনী গৃহের সন্তান, পৃণ্যকামী বা 
কৌতুহলী দর্কবৃপে এই মঠে বেডাইতে আঁসষাছেন। দর্শনাঁদ শেষ হইলেই আবাব 
জবস্থানে চাঁলষা যাইবেন। কন্তু তাঁহাব ভাবভঙ্গী ও আচবণে তেমন কিছ; বুঝা 
গেল না। নীববে তান মোহাস্ত নিবাসে ঢুকলেন, ভাবতন্ময হইযা বহহুক্ষণ বাবা 

, গ্োপালনাথজীব-চবণোপান্তে বাঁহলেন উপাঁব্ট। তাবপব ঘখন গ্রকোণ্ঠ হইতে 
বাঁহব হইলেন, জানা গেল, যোগনগুবুব চবণে চিবতবে তান কাঁবযাছেন আত্মসমপ্ণ। 

মীন্তব হাতছানি এই তব্ণকে ঘবেব বাহিব কাবা আনিষাছেঃ আব সেখানে 
ফিবিবাব ইচ্ছা তাঁহাব নাই। গাহ্ছ্য জীবন তাঁহাব ধনজনে পূর্ণ, অভাব-অনটন 
এবং অশান্ত কিছুই নাই। অথচ চবম বৈবাগ্যমষ জীবনকে তান আজ গ্রহণ কাবিধা 
বাঁদলেন। প্রবীণ সাধকদেব সতর্কবাণী কৃচ্ছুর্রত ও যোগসাধনাব দুর্গম পথেব কথা 
সব কই তাঁহাব কানে পেশীছল, কিল্ডু মমে" প্রবেশ কাঁবল না । 

ঈশ্বব দর্শনের জন্য এই তবুণ ব্যাকুল হইযাছেন, তাহাকেই ববিষাছেন জীবনে 
চবম সার্থকতাবূপে । এ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হওষাব কোনো প্রশ্নই 'তাঁহাব 
কাছে নাই। 

আঁত অন্পকালেব সান্নিধ্য ও বথাবার্তা, কিন্তু ইহাবই মধ্য দিষা বাবা গোপালনাথ 
সোঁদন যুবকদেব অন্তর্লোকে কোন মহাবস্তুব সন্ধান পাইযাছেন তাহা কে বালিবে £ 
কার্যত দেখা গেল, মুমুক্ষু তবুণেব আত্মসমর্পণে যেমন বিলম্ব হয নাই, যোগী 
গোপালনাথও তেমান 'দ্িধা কবেন নাই তংক্ষখা তাঁহাকে £হণ কাবিতে। 

নাথযোগনাধনাষ দীক্ষাদানেব পর গুবু এই দৌম্যদর্শন সাধকের নামববণ 
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কাঁবলেন-_গল্ভীবনাথ । নাম ও নামীব একার্থ-বাচকতা খুব কম সাধকেব জীবনেই 

এন সার্থকভাবে, এন অপবূপে মীহমাষ ফুটা উঠতে দেখা গিয়াছে । 

কাম্মীব জন্মূব একটি কষ গ্রামে গন্ভীবনাথজী আঁব্ভূত হন। বার্ধঝু মধ্যাবন্ত 

পাঁববাবে 'তাঁন লালত। এ দুব পল্লী অঞ্চলে তখনও 'ধক্ষার বস্তাব ঘটে নাই, 

তাই গ্রাম্য বন্যালযে সামান্য িক্ষা লাভ কাঁবধাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাঁকিতে হয। 

বালক বিন্তু ঝড় প্রাতভাবান। মোটামুটি লেখাপড়া ও খেলাধদলাব সঙ্গে সঙ্গে 

কলাবদ্যাব চর্চাও তান ক দক? কাঁরতে থাকেন। ভজন গান ও সেতাব বাদনে 

তাঁহাব বেগ দক্ষতা ফুঁটযা উঠে । দেহখানও তাঁহাব অপবুপ ধূপলাবগ্যেব আধাব__ 

সঠাম ও সু প্রিষদার্শতা ও পাবদীর্খতার এক বাঁ সমাহাব তাঁহাব মধ্যে । 

গ্রামেব আবালবহ্ধবানতাব ভালবাসা তাঁহাব উপব বার্ধত হইত, তেমনই তান 

নজেও এক অন্নীবল প্রেমে সম্বঞ্ধে সকলেব সঙ্জে নিজেকে বাঁধয়া নিধাঁছলেন। 

গ্রামের দুঃখী ও শবপলদেব জন্য তাঁহাব লমবেদনাব অন্ত ছল না। তাহাদের সেবায় 

ও সাহাষ্যদ্দানে কোনো 'দিনই তাঁহার তংপবতাব অভাব দেখা যাষ নাই । 

গদ্ভীবনাথেব সংসাবে প্রাচ্য যথেস্ট, তাই জীবনেব সুখসন্ভোগেব নানা দ্বাবই 
ছিল তাঁহাব সম্মুখে উন্মুক্ত । বিল্তু সৌদকে তাঁহাৰ যেন কোনো আকর্ষণই নাই। 
এক স্বাভাবক বৈবাগ্যের স্রোত ঘঞ্গুধাবাব মতো নীববে জীবনেব অন্তদ্তলে বাঁহষা 
যাইতেছে । সহজাত অনাসান্ত এই বালক বযস হইতেই যেন পাঁিপার্্ব হইতে তাঁহাকে 
একেবাবে পৃথক কাঁবিষা দিয়াছে । সমবযস্ক ?বদ্যারথাঁ ও খেলাব সাথাবা তাই তাঁহাকে 
দেখে সম্দ্রমেব চোখে । 

গ্রামের অদূবে এক মহাধ্মশান। িশোব গল্ভীবলাথেব বৈবাগ্যগ্রবণ মন প্রাযই 
তাঁহাকে সেখানে টানা আনে । িতাধূমসমাচ্ছন *মগানক্ষেত্রেব এক প্রান্তে আত্মভোলা 
।হইবা [তান নীববে প্রহবেব পথ গ্রহব বাঁসযা থাকেন। 

জটাজটেমাণ্ডত, '্রশলপ্কবোিধাবী সম্্যাসীব খ:%প্রাষই 'মগানে আসষা উপাস্থিত 
হনন। গন্ভঈবনাথ পবম আনন্দে তাঁহাদের সেবায তত্ঠীব হইবা উঠেন । আটা, ণঘ ও 
ধ্যীনব কাণ্ঠ সংগ্রহ প্রন্ীত কাজে তাঁহার উৎগাহেব সীমা থাকে না। অবসব পাইলেই 
সাধকদেব পদপ্রান্তে ভাবতল্মঘ হইযা বাঁসধা পদ্ড্রন। মন তাহাব কোন অজানা 
লোকেব সন্ধানে উধাও হইবা পড়ে। 

সন্ব্যাসীদেব সান্সিধ্যে একবাঘ "যা বাঁসলে ভাবগম্ভীব গদ্ভীবনাথেব কোনো 
ইঈগই থাকে না। এক-একাঁদন সমস্ত বাই নানা ধর্ম প্রসঙ্গে কাঁটধা যাব । বাঁড়ব 
লোকে 'তব্কাব ও গঞ্জনা এজন্য কম সহ্য কাঁবতে হয না। কিন্তু তবুও অভ্যাসে 

পাঁবরর্তন হব বইঃ 
এই' ভযাল নির্জন *মশানে মন তাঁহাব 'ক এক অজানা আকর্ষণে ছটা আসে । 

*মগানচাবী সন্যাসীদের সঙ্গে ঘ্যাববাব ফলে জীবনের মূল্যবোধাঁট বদলাইখা যার-_ 
বৈবাগ্যমঘ জীবনে সাঁহত ধাঁবে ধাঁবে স্থাপিত হুর যোগাযোগ্য। সমর্থ সাধকপুবূষ 
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দৌঁখলেই' গ্রন্ধাভবে তানি তাঁহাব পাঁবচর্যা বত হন, সাধনবহস্য শেখাব জন্য ব্যাকুল: 
হইষা উঠেন। ূ 

মুকিব নেশা ক্রমে তাঁহাব কিশোব জীবনকে চণ্ল, আতিষ্ঠ কাবষা তোলে । মনে মনে 

স্থিব কবেন, যোগসাধনাব মধ্য দিষাই পবমাসদ্ধিব পথে অগ্রসব হইবেন । কিন্তু কিশোব 
মনে কেবলই প্রশ্ন জাগে, তপস্যাব দুর্থঘম পথে কৃপাময গুবুব আবিভগাব তাঁহাব জীবনে 
কবে হইবে ৪ কোথাধ পাইবেন তাঁহাব সন্ধান 2 

তীর ব্যাকুলতা ও এঁশী কৃপা সদুগুবুব লম্ধান আসবেই আনিবা দিল । গ্রামের 
এী শ্মশানে মাঝে মাঝে এক বদ্ধ যোগীব আগমন ঘটিত, গন্ভীব্নাথও আন্তাঁবকভাবে 

_ ইহার সেবাষ লাগিষা াইতেন ৷ এই সর্বত্যাগী; সদা অন্তমখীন পাধকেব প্রাত তাঁহাব 
শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। মহাত্মাটিও কৃপাপববশ হইষা মাঝে মাঝে তাঁহাকে "কিছু দিছদ 
সাধন-উপদেশ দান কবিতেন। 

গম্ভীবনাথ অবশেষে একাঁদন ই*হাব নিকটে দীক্ষা চাঁহঘা বাঁসলেন। নল্নযাসী 
কছিলেন, “বেটা, আমা হতে তোব দঁক্ষা লাভ হবে না। তোব গুবু হচ্ছেন 
গোবখনোথ মঠেব মোহান্ত, বাবা গোপালনাথ ৷ সেই সিদ্ধ যোগাববেব চবণে তুই আশ্রব 
গ্রহণ কব।” ঢু 

মূভিসন্ধানী গদ্ভীবনাথেব জীবনে পবম লগ্নটি সোঁদন নিকটে আপিষা গিষাছে। 
তাই বাঁক ঈশ্বব-প্রোবত দূতবৃপে যোগন সৌদন সেই ইঙ্গিতাঁট 'দিষা গেলেন । 

হৃদষমধ্যে এক অব্যন্ত বেদনা কেবলই গূমবিষা মাবতেছে। এই বেদনা সেদিন 
উদাসী গণ্ভীবনাথকে সংদাব হইতে টানিষা বাহিব কাঁবল। গৃহের ঘ্লেহনীড, পঞ্লী- 
জীবনের আনন্দময পবিবেশ, সবাকিছ তাঁহাব কাছে সৌঁদিন শুধু তুচ্ছ নষ; দুঃসহ হইবষা 
উঁঠযাছে। . 

বাবা গোপালনাথ উত্তব ভাবতেব এক মহাসমর্থ যোগী । অসামান্য বাদ্ধ ও সাদ 

শুধু আঁধকাবী তিনি নন, বহু মূমূক্ষুবও ?তান পবমাশ্রষ। তাঁহাবই চবণে 
আত্মসমর্পণের জন্য গদ্ভীবনাথ সোঁদন চিবতবে গৃহত্যাগ কাঁববা আসেন । 

মহাযোগী গোপালনাথেব কৃপা তাঁহাব তবুণ জীবনে নৃতনতব অধ্যাষ উন্মোচিত 
কাঁবষা দিল। নাথপচ্ছেব দিনগুউ যোগসাধনাকে আশ্রয কাবিষা গ্ভীবনাথজী অগ্রসব 
হইযা পাঁডলেন তাঁহাব পৰম প্রাপ্তিব পথে । 

িশোব সাধনার্থী ষে একজন উত্তম আঁধকাবঁ, প্রথম পাক্ষাতেই তাহা বুঁঝধা নিতে 
বাবা গোপালনাথেব ভুল হয নাই। শূধ্ তাহাই নষ, দেহ ও মনেব প্রন্তুতিব দিক 
দিষা এই তবুণ সাধক যে অননাসাধাবণ ইহাও তাঁহাব দবাদৃষ্টিব অগোচব বহে নাই। 
এবাব যোগপন্হাব সাধন ও 'সদ্ধিব ক্লমগুঁলি একেব পব এক দষক্লে তাঁহাকে শিক্ষা 

- দিতে থাকেন৷ নবীন শিষ্েব সাধনানষ্ঠাও ছিল অদাধাবণ, এই নিষ্ঠাব সাঁহত মালিত 
হয গুবুকৃপাব সঙ্জীবনীধাবা । প্রাতন যোগ্সংকাবটি সাধকের আন্তবসন্তাষ আঁতদহ্ব 
উজ্জীবিত হইবা উঠে। 

দীক্ষা গ্রহণের পৰ গদ্ভীবনাথজী সোৎসাহে গ্বুপ্রদত্ত যোগসাধন আয কাঁবতে 
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থাবেন। পরবহ্যাদন পবেই বাবা গোপালনাথক্রী তাহা িষ্যেব ছাটবাটা বা শিখা 

ছেদনেব পার অনুষ্ঠানাট সন্পন্ন কবেন। নাথযোগীদেব বাঁতি অনুবাধী নান 

লাধকবে “অওঘব? গ্রেণীভূন্ত কাঁবধা নেওবা হয। 'নাদ, সোল ও কৌপান' পাঁবধান 

কাঁববা নান গ্রহণ কবেন পূর্ণ সল্ন্যানাগ্রম ॥ নিষ্ঠাবান্ তবণে সাধকের জীবনে এ 

সন্ন্যান এক নূতনতব তাৎপর্য নিধা আত্মগ্রকাণ কনে । 

প্রিবদর্শন, তপোনিষ্ঠ গন্ভীবনাথজীকে এ সমবে বে দৌখত দেই আবৃণ্ট হইযা 

গঁডিত! তাঁহাব পূর্বাগ্রমের পাঁবচঘ জানতে অনেকেবই কৌতুহলেব সামা ছিল না । 
কিন্তু সব 1কছ; প্রশ্নের উত্তবে নবীন যোগীকে দগতহাস্যে শুধু বালতে শুনা বাইত 
প্রগঞ্চসে ক্যা হোগা ৮ অর্থাৎ নাবাময সংসাবেব কথা জানবাব কি গ্রযোজন ? 

সর্বদ্ৰ ত্যাগ বাঁবধা এবাব সর্বমষকে পাইতে হইবে__এই নংকজে্গব দীপাঁণখাটিই 
গদ্ভীবনাথজীব অন্তবে জবাঁলতেছে অহবহ | 

কিন্তু সাধনভঙ্ন ও ধ্যানে গভীবে একান্তভাবে তান 'িজ্রেকে ডুবাইযা বাখিতে 
চাঁহলে কি হইবে, গুব:জ্রী তাঁহাকে কছকালেব জন্য সেবাধর্গেন কাজেই 'িষোজিত 
কবিলেন । আগ্রমেব নাথজীব অর্চনা, গর: মহাবাজেব সেবাশুঞ্ষা ও আঁতাঁথ সাধ 
সম্তদেব আপ্যাষন তাঁহাকে কাঁবিতে হব। গো-মাহবেব তত্তবাবধান ও আব-ব্যবের 

হসাবানকাশেব ভাবও তাঁহার উপব | মঠেব নানা বৈবাঁধক কাজকণেও এ সৃমবে 
তাঁহাকে সাহাধ্য কাঁবতে হইত। দ্ব্পবাক্, গদ্ভীবমনৃর্ত এ তবুণ সাধককে এতটুকু 
সমযেব অপব্যব কাঁবতে কেহ কখনো দেখে নাই । দৈনন্দিন কাজগনীল নীববে ও নিষ্ঠা 
পহকাবে সপ্পন্ন কবাব পব গবউপাঁদজ্ট সাধনায তিনি নিমগ্ন হইযা পাঁডতেন । 

মঠ-শান্দবেব জনবহদল পাঁববেশে, দেবা-পাঁবচর্ধা প্রভাতি কর্মেব মধ্যে জাঁড়িত এই 
তব্ণ ঘোগী 'িল্তু অদাই থাঁকতেন অন্তসর্দখীন | বাঁছব্গ জীবনেব নানা চণ্লজাব 
মধ্যে থাঁকবাও নার্লপ্ত ও প্রশান্ত তান লাভ কাঁববেন-_ইহাই ছিল গুব;গোপালনাথেব 
কাগ্য । 

গন্ভীবনাথেব এ সমবকাব সাধননিষ্ঠা ও অগ্র্ীত গোবখুপঢুন মঠেব নবীন প্রবীণ 
সব সাধ্কেই 'বীস্মত কাঁবত। 

নাথযোগীদেব সাম্প্রদাবিক বীতিননীত অন;যাধী সাধকদেব শেব আনুষ্ঠানিক কাজ 
হইতেছে 'কর্ণবেধ' । যোগ্ীশ্বব মহাদেব প্রতীক-বুপে গ:বহ মহাবাজ এই দমবে 1শষ্যেব 
কর্ণে দূহাঁট কুপ্ডল পবাইবা দেন। এই ধবনেব কুণ্ডলকে বলা হব “দর্শন? ৷ নাথ 
সন্যাসীদেব কর্ণে ছিদ্র কাবা এট প্রবেশ কবানো হয বাঁলবা তাঁহাদের দর্শন-যোগীও 
বলা হয। তবে পাশ্চম অঞ্চলেব সাধাবণ লোকেব কাছে ইহাবা 'কানফাট্রা যোগ 
নামেই বেশী পাঁবাঁচত। 

গঠন, গোপালনাথ এবাব গদ্ভীবনাথজীব কর্ণবেধ দক্ষাব জন্য উদ্যোগদ হইলেন । 
তাঁহাব ব্যবস্থাক্মে প্রবীণ ও গ্রাপদ্ধ নাথযোগণ বাবা গিবনাথজী কর্তৃক এ দীক্ষাকার্য 
সম্পন্ন হইল। 
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সাম্প্রদাধক আচাব অনষ্ানাদ সবই তো ভ্মে শেষ হইযা গেল । বিন্তু গম্ভীব- 
নাথজীব অন্তবেব দর্নবাব সাধনপপাসা নিবৃত্ত হয কই * নিগড যোগেব যে উচ্চতম 
স্তবে উঠিতে তিনি আভলাষী, যে চবম অধ্যাত্ব-অন:ভূতিব আস্বাদ 'তাঁন পাইতে চান, 
তাহা কোথায 2 এই জনবহুল মঠে, এত কর্মব্স্ততাব মধ্যে বাঁসব্ঃ এ বস্তু ক কাঁবয়া 
তান লাভ কাঁধবেন ? রি 

িবকজ্প গোবখনাথজীব সাধনজীবনাঁট ছিল গন্ভীবনাথেব আদর্শ | সংসাব- 

আবেষ্টনীব বাহিবেঃ গহন অবণ্যে বাঁসযা মহাযোগী গোবখ্নাথ দীর্ঘকাল বহিষাছেন 
তপস্যায মগ্ন, লাভ কাঁবযাছেন অসামান্য যোগৈণ্চর্ষ ও ব্র্ধজ্ঞান। সেই পবম প্রাঁপ্তব 
আশাষ তবুণ সাধক ব্যাকুল হইষা উঠঠিলেন ৷ তীন্রতব তপস্যাব জন্য প্রস্তুত হইতে 
আব তাঁহাব বিলম্ব সাঁহল না । 

উচ্চতব অধ্যাত্ব-অনভুঁতব দ্বাবগুঁল একাঁটব পব একাঁট খীলযা যাইতেছে, সাধক 
তাই সংদুব নির্জন স্থানে গষা নববাঁচ্ছন্ন সাধনাষ ভ্ততী হইতে চাহতেছেন। গ্যবু 
গোপালনাথজী এবাৰ তাঁহাকে আব বাধা দেন নাই। "তন্ন বসব নিজেব ঘানত্ঠ 
সান্নিধ্যে বাঁখবাব পব স্নেহভাজন িষ্যকে তিনি আশ্রম ত্যাগ্েব অনুমাঁত দলেন । 

অতঞ্$পব গোবখপুব হইতে দাঁক্ষণ দিকে গন্ভীবনাথজী অগ্রসব হন, বিশ্বনাথধাম 
বাবাণসী হব তাঁহাব প্রথম গন্তব্যচ্ছল। যুগ,গান্তের সাধকর্দেব চিব আঁভলাঁষত এই 
তপঃক্ষেত্র। 1কছযীদন এখানে থাঁকথা সাধনভজন কাঁববেন ইহাই তাঁহাব আঁভলাষ। 

ধনিচ্কি€ন যোগী শুধু একখানি কৌপীন ও কন্বল মাত্র সম্বল কাঁবষা পথ 
হাঁটিতেছেন। ক্ষধাতৃষ্যা ও আশ্রষেব জন্য ভাঁহাব ভ্রুক্ষেপ নাই, গ্রহণ কাঁবষাছেন চব্ 
বৈবাগ্য অযাচক ব্ত্ত । 

পথ চাঁলতে চাঁলতে একাঁদন গম্ভীবনাথ বড ক্লান্ত হইযা পাঁডযাছেন, ক্ষুধাঁপপাসাষও 
তান অত্যন্ত কাতব। এমন সময দেখা গেল, এক পূর্ব পাঁবাঁচত ব্রাহ্মণ তাঁহাব দিকে 
দ্রুত ছ7টযা আঁসতেছেন। 

ণনকটে আঁসষা, গন্ভীবনাথকে তীন আত বন্ধে এক বৃক্ষচ্ছাবাষ বসাইলেন। 
তাবপব সাঁবনযে কাঁহলেন, গত বানর শ্রীনাথজী তাঁহাকে দ্বদ্নাদেশ 'দিষাছেনঃ “এ স্থানে 
এক শ্রান্ত; ক্ষুধার্ত পাবব্রাজকেব আগমন হবে, তুম তাঁব ভোজন ও সেবা-পাঁবচর্যাৰ 
ব্যন্থা কবো ।' 

ব্রাহ্মণ তাই এমন ব্রদ্তপদে ছটা আঁসষাছেন। বড অযাচিতভাবে পাওষা গেল 
এই আহার্ধ। ভোজনপর্ব শেষ হইলে গন্ভীবনাথ আবাব পথ চাঁলতে আবন্ত কাঁবলেন। 

কাশীতে পেশীছিবা তাঁহাব আনন্দেব আব সীমা নাই। এই পবম পানর ভা, 
তাঁহাব মতে, সর্বতীর্ঘেব বাজ । গঙ্গাক্সান ও প্রভু বিশ্বনাথ্রীৰ অর্ভনাব পব দৰে 

নদীতীবে একটি নির্জন স্থান ?তান বাঁছধা নেন এবং বরমান্বষে তিন বসবকাল এখানে 
কঠোব যোগ দাখনায ব্রতী হন। এ-সনষে নানা উচ্চতব আধ্যাত্রক অনুভুত তান 
অর্জন কাঁবতে থাকেন, শাঁতযান্ সাধক বাঁলযাও এ অন্তলে তাঁহাব খ্যাঁত বুটিবা বাষ। 



৫৬ ভাবতেব সাধক 

ইহাব পব কৌতুহল" মানুষেব ভডকে আব বাধা দেওধা গেল না। যোগসাবনেব 

নির্জন পাঁববেশাঁট এভাবে নষ্ট হও্যাষ গণ্ভীবনাথজী কাশীধা ত্যাগ কাঁবলেন। 
এবাব তাঁহাব সাধনস্থল হয পানর প্রধাগধাম ৷ নদীব অগব তাবে, বীসব চভাষ, 

জরনববল স্থানে, এক বালকা-গম্ফাষ বাঁসষা ধরন হয তাঁহাব কঠোব তগচ্চর্যা। 
দৈবান/গ্রহে এ সযষে মূকুটনাথ নামক এক তবণ সাধ, যেন কোথা হইতে এখানে 

আঁসঘা উপনীত ছন। অধ্য।আসাধনাব দিক ?দবা নাথপল্থেবই তান অন:বতাঁ। সাধক 
গচ্ভীবনাথ তখন 'নববাঁছনন ধ্যান-জপ ও যোগসাধনায ড্াবষা বাঁহযাছেন। শীতাতপ 
তাঁছাব মাথাব উপব 'দযা চাঁলযাছে, দেহেব কোনো প্রযোজনেব 1দকেই দৃষ্টি দিবাব 
তাঁহাব অবসব নাই। কি জান কেন, তবুণ সাধক মূুকুটনাথ এই ত্যা+তাঁতক্ষাম 

যোগীব প্রাত আকৃষ্ট ছইষা পাঁডলেন । এখন হইতে গন্ভবনাথজীব সমস্ত পাঁবচর্যাব 
ভাব 'তানি সাগ্নহে গ্রহণ কাঁবলেন। 

গম্ভীবনাথ ধাবে ধীনে এবাব তাঁহাব যোগ্রসাধনাব গভীবতব স্তবে ডাীবষা 
যাইতেছেন। অন্তবে এখন তাঁহাব তীর ব্যাকুলতা ও দূর্বাব সংবজ্গ- যোগাসাঁদধ 
কবাধত্ত তাঁহাকে কাঁবতেই হইবে । সাধন গুহাব বাহিবে এ সমযে তান কদাচিৎ 
আত্মগ্রকাশ কাঁবতেন ৷ বাহবেব লোকেব সঙ্গে বাক্যালাপ দূুবেব কথা; একান্ত সেবক 
মুকুটনাথেব সাঁহতও 'দিনান্তে তাঁহাব খুব কম বথাবার্তা হইত। যেদ্ৃঢ সংকল্প ও 
একাগ্রতা নিষা তাঁন সাধনাষ ভ্রতী হইযাছিলেনঃ এই স্মষে তাহা অনেকাংশে সফল 
হইযা উঠে। একনিষ্ঠ তপস্যাব ফলে সাধনসন্তাষ দেখা দেষ অসামান্য যোগণীন্তব বিকাশ । 

প্রয়াগেব ঝসসৈকতেব এই বাল:কা-গুহাষ ভবুণ সাধক গন্ভীবনাথ একা দিক্রমে 
?তন বসব সাধনা কবিষাঁছলেন । তাবপব এ অঞ্চল তান ত্যাগ কবেন ও নর্মদা 
পাবব্লমায ব্রতী হন । 

কঠোব তপস্যাব ফলে গদ্ভীবনাথজী সাধনাব স্থিবভূম লাভ কাঁবষাছেন। এবাব 
সাধকজীবনে শব হয ব্যাপক পর্যটনে পালা । ভাবতেব সমতল ও পার্বত্য প্রদেশের 
সবন্ধু সহজগম্য ও দূুললভ যা 'কছ তীর্থ আছে, কোনোটিব দর্শনই তান বাদ দেন নাই। 

উত্তবকালে, পাবর্রাজক-জীবনেব 'বাঁচন্ন আঁভজ্ঞতাব কথা বাঁলতে 'গষা তান ইহাব 
ফল্যাণকাবিতাব উপব জোব 'দিতেন। 'শিষ্যদেব বাঁলতেন-_-“মনে বেখো, শ্রোত্যাহক 
জীবনেব অভাব-আঁভযোগ ও স:খ-দুখেব স্পর্শে এসে পাঁবব্রাজনবত সাধকেব ভ্রম ও 
সংশব ছুটে যায বৈবাগ্যে সংপ্রাতীঙ্ঠত হবাব ফলে তাঁব দেহাত্ববাদ্ধও ক্রমে নষ্ট হয। 
এইটেই হচ্ছে পর্যটনেব সব চাইতে বড লাভ” , 

পাবিররাজনবত গম্ভীবনাথজী এবাব 1কছ; সমযেব জন্য গুবৃধাম গোবখপ্বে 
প্রত্যাবর্তন কবেন। হীতপূর্বেই 'সজ্ঘ পুবুষ বাঁলযা জন-সমাজে তাঁহাব বেশ খ্যাতি 
টয়া গিযাছে, তাঁহাব ত্যাগ তাঁতক্ষাব কথা সাধূসন্তদেব মধ্যেও আলোচিত হইতেছে । 

প্রিষ শিষ্যকে আবাব কাছে পাইযা মোহান্ত গোপালনাথজী ফোন অপাব সন্তোষ 
লাভ কবিলেন, আশ্রামকদেবও তেমান আনন্দেব অবাধ বাঁছল না। কিন্তু জনবহল 
মঠের আবেষ্টনী গন্ভীবনাথজীকে বেশীদন ধাঁবষা বাঁখতে পাবে নাই। পবম গ্রাগ্তব 



যোগীবব গল্ভীবনাথজী €৭ 

আকাজ্কা আজিও তাঁহাৰ জীবন পূর্ণ হয নাই, নিভৃত তপস্যাব জন্য তাই আবাব 
তান ব্যগ্রভাবে বাঁহব হইবা পঁডিলেন | 

গবাব নিকটেই বুহ্গযোনি পাহাড 1 এ পাহাডেব সানুদেশে বাঁহযাছে কাঁপলধাবা নামে 
এক মনোবম জনাববল স্থান । পবিব্রাজক সোঁদন এখানে আসিষা থাঁমিষা পাঁডলেন। 

এই স্ানই কি তাঁহাব অভিষ্টার্সাদ্ধব ?িহিত ভুমি » হঠাৎ তাঁহাব মর্মমূলে কে যেন 
এ হ্থানেব ঘানষ্ঠ যোগবন্ধনাটিৰ কথা জানাইযা দিধা গেল। এক অপূর্ব প্রেবণাষ 
তিনি তখন উদ্ধুদ্খ । 'স্থিব কবিলেন: সা্খব জন্য এখানেই আসন পাতিবেন। 

যুগ যুগ সাঁ্ঘিত তপস্যাব আগে কি যেন ওতপ্রোত বাঁহযাছে এখানকাব ধূলিকণাষ 
ও আকাশে বাতাসে । তিন দিকে তবুলতা্া'ডত সবুজ পাহাডেব শ্রেণী, আব 
একাদকে লোকালষমুখী সার্পল অবণ্যপথ । নিয়ে অদূবে জঙ্গলাকণর্ণ কাঁপলেশবৰ 
শিরেৰ প্রাচীন মান্দিব দণ্ডাষমান । অমগ্র অগ্লটিতে এক বি:মষকব নৈঃশব্দ্য ও নিভীত। 
দু-একটি সন্ধ্যাসী ছাডা সাধাবণত এ অঞ্চলে স্কাধিভাবে কেহ বসবাস কাবিতে 
আসে না। 

এ অগ্চলেব সাধ্ন-্ীতিহ্য নিতান্ত কম নষ। বিষ্পাদপৃত গযাব অবান্থীত আত 
নিকটে । সেখানেই সাধিত হইযাছিল বুদ্ধ ও।টৈতন্যেব পবম বাস্তব । এই পূণ্যমষ 
পবিবেশেই গণ্ভীবনাথ তাঁহাব পর্ণতব সিদ্ধিব জন্য তৎপব হইলেন । 

ফাঁপিনধাবাব এই পাঁবন্র পার্বত্য অগ্চলে তাঁহাব তপস্যাব ধাবাটি নিববাচ্ছিন্ভাবে 
বাইষা চলে। কখনো উদাব উদ্মুন্ত আকাশেব তলে, কখনো রন্দাযোন পাহাডেব 
গহবে থাকেন তানি আত্ম-সম্মাহিত | শীত বর্ষা গ্রীক্ম--থাতুব পব খতুব আবর্তন 
মাথাব উপব দিবা কখন চাঁলবা যাষ, কোনো দিকেই তাঁহাব ভ্রুক্ষেপ নাই। আঁবচল 
িষ্টাষ অধ্যাত্-জীবনেব সার্থকতব অধ্যাষগুলি একেব পব এক ?তাঁন উন্মোচন কাবিষা 
যাইতেছেন ৷ 

বাবদ জীবনে অনেক কিছু গন্ভীবনাথজী এ সাষে বর্জন কবিষা চালতেন। 
বৃচ্ছবতী কৌপীনবন্ত সন্ত্যাপীব দম্বলেব মধ্যে মানু এবখানি কম্বল, নাঘকেলেব 
খর্পব ও ফৌবা বা যাগদণ্ড ৷ সাহাধ্যকাবী সঙ্গী বা সেবক কেহ কোথাও নাই । 
অন্তম্থী হইঘা দিনেব পব ?দিন কেবলই ধ্যানে গভীবে নিরাঁ্জত হইযা যাইতেছেন। 

যোগক্ষেম বহনে ব্যবস্থাও যেন এ নমষে ভগ্বানেব অদৃশ্য ই হাতে সম্পন্ন হইবা 
গেল। আক কুবমী গবাব উপকণ্ঠবাপী এক দাদু ব্যান্ত, কাম্ঠ আহবণ কাঁবষা দে 
তাহার জীবিকা অর্জন কবে। এজন্য মাঝে মাঝে তাহাকে বাঁপলধাবাব অবণ্যে বাইতে 
হব। হঠাৎ সৌদন সেখানে ঘুবিতে ঘুরতে ধ্যানমগ্ধ যোগী গণ্ভীবলাথেব দিব্যমূতিণ 
তাহাব দাক্টপথে গড়িবা গ্েল। 

দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গেই আল্কুব জীবনে এক পাঁববর্তন ঘঁটিধা যায, নবীন তপম্কীব 
চবণে সে আত্মসমর্পণ কাঁবষা বসে। ?কএক অমোঘ আকর্ষণ এই জন্ন্যাসীব মধ্যে 
রাহযাছে, তাই ঘষা ঘুবিষা বাব বাব সে তাঁহাব চবণতলে আদসিবা উপবেশন কবে। 



ে ভাবভেব গাধক 

ধনিব বাত ও আাগনে নগ্রাহণ ভাব আল, গ্ৰভগ্রবৃন্ত হটনা গ্রহণ ঝলে। গ্রাতাদন 
নাধ্বাবান জন্য কিছ ফলদ ও দুর না আনলেও নন তাহাদ তৃপ্ত হন না। 

বে এই লণ্ঠালত্রভা দান বি' তাঁহান গ্বনপ আলু তাহা জানে না, বিন্ড 'তন্ছা 
দেবা-্পান্চির্ধল জন্য প্রাথেন লাুলতা্ হন্ক নাই। পরে তাহান ভাই দিও 
গন্ভীননাথন্রীন আনবে হইনা উদ্ঠ এবং ঘে পানা লুলম] গাঁববাবাটট এই নাধুব নেবাৰ 
আতনিনোগ ববে। 

দনল হুদ আর: € ভাহান পালিবাবন্্। দাধ্বাবাবেই তাহাদেন আভত্তাবক 
দহদবেঃপে নোদিন হঠভে গুহণ ববে | দ্খ দদৈ্ণে বোনোহনে বাবার নিব অন্থনেৰ 
আবেদনাট পোছাইবা দিলেই বেন ভাহাদের হদনেব ভাব পুহূর্তে লাঘল হইব 
ঘাইত। 

আনে গাঁন্বাব্নে এই দাবিড পৌহার্দয ও দির্ভবত এই গেবা ও আদত্যাগ 
গদ্ভীব্যাথভীবে। এক নাজ আভীবভাব পাছে বাঁধিনা দবাছিল। পথে এ দনষেই 
নধ, উত্তন্বানেও দেখা ঘাইভ, গহাবোগান দেহপর্ণে দর এই দঃ অন্তাজ পাঁনবার্ধাটকে 
নতত ঘাবঘা বাঁখনাছে! ভাঁহাব মনোভালে ও আচলণে লবলেব গনে হইত, এই 
দান বুপনী পানবাদেন কাছে তান যেন চিনধনে আবদ্ধ হইনা আছেন 

ইহাল পন গণ্ভীবনাথজীন এবান্মপনেবববুণে পব পঝ দেখা দেন নধীন পাধবদ্ধব 
_নপধলাথ গ দিদ্ধনাথ। গহত্যাগ বধান পব ঘপধনাথ দদুগুনুব লন্ধানে নানা 
গানে ঘোবাফেনা বাঁণভৌঁছলেন | এ পণবে হঠাৎ এবাঁদন্য গবাব বাগিলধানার তন 
গন্ভীননংঘ্ীন পাক্ষাৎ লাভ বনেন। সঙ্গে ঙ্দে এই সৌন্যদর্শন বোগীর টবথাগ্রন 
গ্রহণ কাঁলতে হন কতসংবকগ | 

গল্ভীবনাগজী হা বাছানবেও দীক্ষা দিতে লাজ হতেন না। নগধাথকে 
সোদিন তাই প্রত্যাখ্যান ববিলেন । তলড়েও নুগধ্ণাথ ভাঁহাবেই গরকরজ্ঞানে এনা 
শিষ্ঠা ভাঁহাব নেবা-প্িচ্ঘা বাবা বাইতে থাবেন। ধ্যানদগাহিত বোগান দৈনন্দিন 
গবিচর্ধান ভান এখন হইতে প্রধানত ভাঁহান উপনই ল্যুপ্ত হন । 

শে গন্ভীবনাথেন দেহের নর্দণাবেকণই নব, ভাঁহান দাধনাব পথে বাহাতে কোনো 
প্রকার বারা দিধ] না আনে, সোঁদরেও বু দূ বাথখিতেন নুপধনাথ বোদীবনেব্ 
নাধনভ্ঞনেন প্রনোদ্ন অননযাবী সপ্ত কিছ লাবছথা লন্পন বানাই [তান দিশ্িন্থ 
ছিলেন না, বারি জানা বো তাঁহান চডু্দিনে দান পাহালাও গান । 

ভবঙ্বন ভৈববেন বেশে নল্িত, সেবব নপধনাথরে ভ্রিশলে হস্তে গ্রাবই হিং 
জীবজ্ডু ভন্ঞউতে দেখ; নাভ ।  'অছাডা। কৌতুহলী আগন্ভুবেনা বাহাতে 
গভাবন'ঘজার কাছে ভিড না জনন গৌঁদবেও তাঁহান পতকর্ভাপ জন্য ছিল না । 
অনেবেই দে পণনে ভৈনববেশী নুপআথেন ভনে প্যানগগ্ণ যোগান নন্মুখে লহদা উপস্থিত 
হইতে নাহনা হইতেন না । 

গল্ডাপ্নাথেন নাধনকেত্রেব দিহটা নিঘভূনিতে খপ ভৈবৰ লাগব, ্থানে ন্গনাথ 
5 স্ধনাথ বাদ বানাভেন | যোগাববের পেনা পািচ্ধান শেখে উবে কাঁপনধানা 

টি] 



যোগীবব গদ্ভীবনাথজী ৫৯ 

হইতে নামিষা আসতেন এবং নিজেদেব পর্ণকুটিবে বিশ্রাম তেন । এই ব্যবস্থাব ফলে 

গম্ভীবনাথজ্রীব কঠোব তপস্যা একান্ত নিভৃতে অগ্রসব হইবাব সুযোগ পাষ ! 
ঙ্মযোনি পাহাডে স্থানে স্থানে জনাববল গৃহাষ দুই-একটি কিয়া তপস্বীব 

আস্তানা । ক্রমে ব্রমে ইহাদেব মধ্যে গদ্ভীবনাথজীব তপঃপ্রভাবের কথা প্রচাবিত 
হইযা যাধ। এই উচ্চকোট যোগীববেব আসনেব সম্মুখে তাঁহাবা মাঝে মাঝে আসিষা 
জুটিতেন ৷ বাবা গন্ভীবনাথেব সানিধ্যে বাসা সাধনব্ত হইলে তাঁহাবা নাকি আত 

সহজে ধ্যানেব গভীবে ডুবষা যাইতেন । 
শুধ্ ব্রন্মযোনি পাহাড়েব চাবিপাশেই নষ, গষা অঞ্চলেও এই সমষে ধাঁবে ধাঁবে 

এই সিদ্ধ সাধকেব যোগৈশ্বর্ষেব খ্যাতি ধাঁটষা যাষ। কপিলধাবার 'দিব্যদর্শন শক্তিমান 
মহাঘ্বাব কথা তখন সাধু মহাত্মা ও ভন্ত নবনাবা সবাইব মধ্যে প্রচাবিত হয । 

গ্ষাব মাধোলাল পান্ডা এক ধনী ও প্রতাপণালী লোক । হঠাং একটি জটিল, 
বিপজ্জনক মামলাষ তিনি একবাব জড়াইক্না পড়েন । এ মামলার হাঁবিলে পথেব ভিখাবাঁ 
হওষা ছাড়া তাব আব গত্যন্তব নাই । অথচ মোকদ্দমার যে অবস্থা তাহাতে জযাঁ 
হইবাব ক্ষীণতম আশাও দেখা যাইতেছে না। আসন্ন সংকটের সম্মুখে দুই চোখে 
তান সৌঁদন অঞ্থকাব দৌথতেছেন। 

মাধোলাল অবশেষে নিবুপান্ন হইয়া গদ্ভীবনাথজীব চবণে আশ্রধ নেন, সাশ্রুনধনে 
যোগীরবেব কাছে আপন দুঃখেব কথা নিবেদন কাবিতে থাকেন। 

আর্তের নষনাশ্র: বাবা গম্ভীবনাথেব অন্তব স্পর্ণ কাবিল । সাক্তনা দিবা প্রশান্ত 
কণ্ঠে বালষা উঠলেন: “বেটা, চিন্তা মত কবো । তুমহাবা ভালাই হোগা 1” 

নিতান্ত অগ্রভ্যাশিতভাবে মাধোলাল এ মামলায় জষা হন, ভবাড়ুবি হইতে তান 
বক্ষা পান। আর্ত ভন্তবুপে গস্ভীবনাথজীব আশ্রম গ্রহণ কবিষা ক্রমে ক্রমে তানি এক 
প্রকৃত ভন্তে রূপান্তীবত হন। এখন হইতে যোগ্ীববেব সেবায় তাঁহাকেই আত্মনিরোগ্ 
কাঁবতে দেখা যায । এই একনিষ্ঠ ভত্তেব সনিবর্ধ অনুবোধে গম্ভীবনাথজী তাঁহাকে 
কঁপিলধাবাব সাধনস্থলীতে একটি যোগগমুহা ও বেদী নির্মাণে অনুমাত দিষাছিলেন । 
প্রাব বাব বধ্গবেব উপব বোগীবব একাঁদিরুমে সেইথানেই সাধনভজন কাঁবষা গিষাছ্েন । 

যোগ্গুহাব অন্তঃপ্রকোন্ঠে গদ্ভীবনাথ দিনে পব ?দন ধ্যানমগ্ন ও সমাধিস্থ 
থাঁকতেন। স্বেকগণ এই কক্ষেব বাহিবে সামান্য পাঁধমাণ দুগ্ধ তাঁহাব জন্য বাখিবা 
আসিত। ধ্যানাবেশ কাটিবাব পব, প্রযোজন বোধ কাঁবলে গল্ভীবনাথজী উহা পান 
কাঁবতেন। এভাবে অবস্থান কবাব সময মহাসাধক তাঁহাব গ্রৃহা যোগসাধনাৰ উচ্চতর 
স্তবগদাীল পব পব আঁতরুম কবিক্রা যান । 

প্রথম প্রথম সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে যোগীবব তাঁহাব যোগগূহাব বাহিবে আিতেন । 
দবদবান্ত হইতে ভ্তঃ ু মুক্ষ আর্তেৰ দল সেখানে উপস্থিত হইত, দর্শনেব নির্দর্ট 
সময়াটৰ জন্য অপেক্ষা কাবিত। গণ্ভীবনাথজী তখন প্রাযই থাকিত অন্তমখীন। 



৬০ ভাবতেৰ সাধক 

সমাঁধ ভ।াঙলে নীববে পগাগত জনমণ্ডলীকে আশীর্বাদ জানাইবা আবাব 'তাঁন চ:কষা 
গাঁডতেন যোগ-্রকোন্যে ৷ 

মৌনী হইযা একবাব তান এ যোগ্গগৃহাব মধ্যে একাঁদিরূমে তিনমাস অবস্থান 
কবেন। এ সমযকাব অস্তযাগ্র সাধনাব ফলে অভনীপ্পত পবম বন্তু তান প্রাপ্ত হন, এক 
শীভমান ব্ষজ্ঞগনুযবূপে আত্মপ্রকাশ কবেন। 

গদ্ভীবনাথজীর সাধনসত্তায দেখা যাইত যোগৈধ্বর্য, জ্ঞান ও প্রেমমাধূর্যেব এক 
অপবুপ লগাহাব ৷ ৰপূল সাধন-এদ্বর্ধকে তিনি এমন সহজ জ্বাচ্ছন্দ্য। এমন মধুর 
ভাঁ্গমাষ বহন কাবিধা চাঁলতেন যে, অসামান্য যোগীবুপে তাঁহাকে চিনিযা লওঘা 
সাধাবংণব পক্ষে গ্রাযই সদ্ভব হইত না। 

কিন্তু সামাঁধক কালেব বাশস্ট সাধক ও রন্সাজ্ঞ পুরুষদের কাছে গণ্ভীবনাথ-বাবাব 
লোকোত্তব পন্তাব এই ?বশেষ পবিচযাঁট অজানা ছিল না। ববাবব পাহাডেব প্রবীণ 
নাথযোগীদ্ব, ধানযা পাহাডেব নানকপন্থী মহাপুবহষ ঠাকুবদাস-বাবা প্র্তীত গম্ভীব- 
নাথজীকে অসামান্য মর্ধাদা প্রদর্শন কাঁবতেন। পববতাঁকালে বান্দাবনেৰ স্বনামধনা 
বত্রপুবষ বাগদাস কাঠযাবাবার মুখেও এই মহাযোগীব সাধনৈদ্বর্ষেব সুখ্যাতি 
খনিতে পাওয়া যাইত । 

প্রচুণাদ বিজযকৃষ্। গোম্বামী গন্ভীবনাথজীকে আত্তাঁবকভাবে শ্রদ্ধা কাবতেন। 
ঘোগীধবেব নিকট নানা 'নগন্ড সাধন লাভ নাবধা 'তাঁন কৃতার্থ হইযাছিলেন। তাঁহার 
সম্বদ্ধে কোনো কিছ: বাঁলতে গেলে গোস্বামীজীব উৎসাহের আন্ত থাঁকত না। অন্তবন্ন 
শিষ্যদের নিকট প্রাষই [তান বাঁলতেন, “বাবা গন্ভীবনাথজী পলকে সশষ্টপ্থাত-প্রলয 
কাঁধতে সমর্থ। এধ্বর্ধ-ভাবে পাদ্ধলাভ কববাব পব এখন তিনি মাধূর্বে ডুবে 
গিবেছেন 

প্রুপাদ 'বিজযকৃষ্ণেৰ অন্যতম শষ্য নবকুগাব ?ব্বাস মহাশ্রধ যোগীবব গল্ভীবনাথ 
ও গোম্বামীজী সম্পকে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান কাঁবধাছেন,_“আকাণগরঙ্গাব আশ্রমে 
আগবা শষন কবিযা আঁছ। সগন্ত নিস্তব্ধ নীবব জ্যোত্পাগয বারি । মাঝে 
মাঝে অমবা প্নতে পাইতাম, কে পাহাডেব শ্গে একটা দুইটার পময সেতাব 
বাজাইবা ভজন কাঁবতেছেন। গোঁদাইজী আমাদিগকে বালিতেন, "এ শুনুন, বাবা গল্ভীবনাথজী ক মিষ্ট ভজন কাঁবতেছেন। কোনো কোনোদিন & ভজন শুনিষা 
তান একাকী নিশীথ সমযে ছূটিধা চাঁলবা যাইতেন। দুই এক ঘণ্টা পৰে আবাব 
ফাঁবযা আদতেন। একাঁদন ঠাকুব 'বাঁললেন, “বাবা বড প্রেমিক এবং শীশিসম্পন্ন 
শহাত্া। হিমালযেব শিচে এস্প আব দেখা যাধ না। গাহাডে কত বাঘ, সা”, হিং 
জন্তু বমেছে, বি্তু বাবা শান্তিতে মুগ্ধ হবে কেউ তাঁর আঁনষ্ট কবে না)” 

বাবা গ্ভীবনাথ ও গোস্বামীজীব গিলনেব মধুব আলেখ্য আঁকতে ?গধা শ্রীষুত্ত 
মনোবঞ্জন গৃহঠাকুবতা াখিযাছেন, - “*বাপদসংকুল গযাব পাহাড়ে নির্জন কাঁপলধাবার 
শা্গে বাষা গণ্ভীবনাথজী গভীব বাতে সেতাব বাজাইযা ভজন গান কাঁবতেন, আব 
আকাগন্গাব পাহাড় হইতে গোঁমাইজী সগগণকে ফোঁলয়া বন জঙ্গল কাঁটাকাঁকর অগ্রাহ্য 



যোগীবব গদ্ভীবনাথজী ৬১ 

কাঁবষা উন্মত্ত মনে ছটা আঁদতেন । এ কিসেব প্রেম! িসেব টান । কোন্ প্রেমে 

ইহাবা বাঁধা পাঁডষাছেন » এ বন্ধনেব সত্র কোথায ৮ কোন: মালাকাব মাঝখানে 

আসা দুইটি হদব এমন কাঁবষা বাঁধধাছেন ০ এ পণ্য কাহিনী শুনিলেও জীবের 
ধম হব, পলকেব জন্য হৃদয 'বাস্মত ও স্তদ্তিত হয 7” 

উত্তব ভাবতেব বহ: মহাত্মা ও সার্থকনামা যোগী গন্ভীবনাথজীব সঙ্গ এবং 

সৌহার্দ্য কামনা কাঁবতেন। গঙ্গোত্রীব বাবা সুন্দবন্যাথ ই'হাদেব অন্যতম। এই 
শীশ্ুমান্ মহাপুবুষ যোগবলে একই সমষে 'বাভন্ন্থানে সশবীবে উপাস্থিত হইতে 
পাঁবতেন। বাবা গদ্ভীবনাথে সাহত ইহাব ঈনাবড সখ্য 'ছিল, তাঁহাকে দর্শনের জন্য 
এই মহাপুবূষ মাঝে মাঝে গোবখুপুবেও উপনীত হইতেন । 

আপন যোগৈম্বর্যকে গন্ভীবনাথজী সচবাচব প্রকাশ কাবিতেন না । ততুদর্ধা মহাযোগ্ী 
এ সকল শীক্তবভীতকে বালতেন--প্রপ%1 কন্তু নিতান্ত স্বাতাবকভাবেই যেন 
যোগীববেব ঘোগাবভুতি লীলা-্্ানীবশেষে মাবে' মাঝে প্রকট হই পাঁডত। 
সূর্যালোকেব মতোই নিতান্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে যোগৈম্বর্ষের এ দীপ্ত ঝলমল কবিষা 
তলত মহাপবেষের সমগ্র পাঁবিপার্্বকে 

কুরমী ভ্রাতৃষ, আক্ক: ও মুন্নি দীর্ঘাদন বাবা গন্ভীবনাধেব সেবাষ আত্মনষোগ 
কবে। তাহাদেব সমগ্র পাঁববাবাটিই প্রাপ্ত হয এই কৃপালু মহাপুৃবুষের চবগাশ্রষ | 

একবাব বাবাব "প্র ভন্ত আক কোনো দুবাবোগ্য ব্যাঁধতে আৰ্রান্ত হয, বাঁচিবাব 
কোনো আশাই থাকে না। অবশেষে একাঁদন দেখা যাষ, বোগাব দেহে মৃত্যুব সমস্ত 
লক্ষণই প্রকাশিত হইষা পাঁড়াছে ৷ আত্মীষস্বজনেবা এবাব সৎকাবেব ব্যবগ্থাষ উদ্যোগী 
হইফ্য পাঁড়ল । আক্ছুব ছোট ভাই মুন্সি কিন্তু শোকার্ত হইষা আব ধৈর্ব ধাবণ কবিতে 
পাবিল নাঃ উদ্মাদেব মতো ছুটিতে ছুটিতে সে গন্ভীবনাথজীব আসনের সম্মুখে 
'গষা পাঁতিত হইল । 

মহাপুবুষেক চবণ দুইটি আঁকতাইষা ধাঁবষা কাঁদিতে কাঁদিতে সে কাঁহল, “বাবা, 
তোমাব একান্ত সেবক আজ মাবা গিষেছে । বাবা; তুমি ?ক তাঁকে আব ভালোবাসো না ? 
আমবা তো জান তোমাব অসাধ্য কছুই নেই । কৃপা কবে তুম তাকে আবাব বাঁচিষে 
তোল £ 

ধ্যানমগ্ন ম্হাযোগী এবাব নষন উন্মীলন কাঁবলেন । আর্তেব আকুল বন্দনে মৃহূ্ত 
মধ্যে ফুঁটযা উাঠল এক কবুণাধন মৃর্ত। শব সংকাব থামাইতে আদেশ দিবা মুন্নিকে 
গৃহে পাঠাইষা দিলেন: সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চাঁলষা গেলেন আন্কুব শধ্যাপাশ্র্কে। 

ভক্তেব দেহটি স্পর্শ কাবাব পব গন্ভীব্নাথজী কমণ্ভল: হইতে কষেক ফোঁটা জল 
তাহাব মুখে ঢাঁলিষা দিলেন । সকলে সবিস্মষে দোখল আজব প্রাণস্পন্দন আবার 
ফিবিয়া আসিতেছে । অতঃপব ধাঁবে ধীবে সে চচ্ষু মৌলয়া শব্যাষ পাশ ফাবল। 

সৌঁদনেব এ চিকিৎসাঁটিব মতো পথ্যদানেৰ ব্াবস্থাও বড বাচত্র । আল্কুব জন্য তখনই 
খিচাড পথোর নির্দেশ দিয়া যোগীবব গম্ভীবনাথ কাঁপলধাবাব আসনে প্রত্যাবর্তন কবিলেন । 



চে ভাবতের নাধক 

এই কৃপালীলাব পব আন্ছু আবও বহহদিন বাঁচিবাছিল ! 
কঁ্পিলধাবাব গল্ভীবনাথজীব আদনের দল্গুখে একটি ব্যাঘ মঝে মাঝে অাসবা 

উপস্থিত হব । তাব্পব ধাঁবে ধীবে মহাবোগীকে একবাব প্রদা্ঘণ কলিষা উহা ঘে কোথায় 
চাঁলষা যায তাহা কেহ জানে না! লাধাবণত এটিব আগমন ঘটে এবান দনভূতে । 

এবাদন বিল্তু এই ব্যাপ্রপঙ্েব বহজন সননেই আদিবা হটাজর। গল্জীনাথজন 
সেদিন ভন্ত ও দাধূজন পবিবৃত হইবা বাসা আছেন, এই হিংপ্র বাঘেব আগমন সকলকে 
ভীতন্রদ্ত বাঁবধা তুলল । বাবা ততক্ণাৎ সকলকে আম্বাল ধদবা শান্তল্ববে কহিলেন, 
“আপনাবা শঙ্কিত হইবেন না। ছ্থানত্যাগেব জন্য ব্যস্ত হবালও কোনো প্রবোজন 
নেই। হী ব্যাপ্রবৃ্পন এক মহাপুরুষ 1 দকলে ীবছহক্ষণ একটু চুপ কবে বসে থাকুন 1” 

নিজ নিজ আসনে বাঁদবা সবাই ভাত 'বস্মবামাশ্রত নবনে এই ভবঙ্কব জীবাটিব 
দিকে চাহবা বাহলেন। অতঃপব ব্যাপ্রাট এবদতে কিছুকাল বোগাববের দিকে 
তাকাইধা থাঁকঘা আশ্রম ত্যাগ বাঁববা চাঁলত্লা গেল । 

অবণ্যেব ব্যাপ্রেব দঁহিত গল্ভীবনাথজীব বনাববই এ ধবনেব সখ্য হুধ্তা ছিল । 
এ ঘটনাব পরও মাঝে মাঝে তাহাব পান্ষিধ্যে এক একটি ব্যাঘ্র আনব? জ্টিভ, উহাদের 
ভাবভঙ্গী দৌঁখবা তখন বুঝা যাইত না যে, নবথাদব পশুব হিং প্রবৃত্তি একটুও অবাশষউ 
বাহবাছে। মনে হইত উহাবা বাবাব পোবা জীব । 

উত্তবকালেও গোবখপ্যর মঠের পিঞুবে গন্ডীবনাথজীব এক পোষা ও অনুগত বাঘকে 
দেখা যাইত । উহার সেবা-পাঁবচর্যাব ব্যবস্থা দম্পকে মহাপবেষের সত্তার অন্ত ছিল 
না। পাঁবচাবকদেব অপাবধানতাব জন্য এক একদিন উহা ?পঞন হইতে বাহির হইবা 
গাঁড়ত। গন্ডীবনাথজীব সঙ্গে এই বাঘটিব গভীব অন্তনন্রতা ছিল, ছটিরা আিবা তান 
কাঁহতেন, “বে; তোব ভবে যে আনে নাধবো চাঁবাদিকে ছুটে পালাচ্ছে! এবাব তুই 
শাস্ত হবে খাঁচাব ভেতব ঢুকে পড়তো দোঁথ 1” 

অতঃগব নল্পেহে ব্যাথ্বের কানাঁট ধাবা 1ভীন উহাকে লৌহ ?পতাবের “দিকে টাঁনবা 
নিতেন। আনন্দে লাঙ্গল নাঁড়িতে নাভিতে নে তখন প্রাবন্ট হইত তাহাব ন্ট স্থানে । 

সব্ুলাল ধাভীওবালা নামক এক গোবালাব পাগন্যানতে সকলে একবাব আঁতিচ্ঠ 
হইবা উঠতে । মাঝে মাঝে নাধুদেব উপবও নে অত্যাচাব কবিতে ছািত না। 

একাদিন নে কাঁপলধাবাষ আঁদবা নাধ্; হ্হাত্বাদেব উপব উপহুল কাঁকতেছ্ছে, এ দমবে 
বাবাব কৃপাদা্ট ভাহাব উপব পাঁতিত হইল । হঠাৎ দক্নূলালেব গালে সজোবে তিনি 
দুইটি চণেটাঘাত কাঁবলেন। ইহাব কলে পাগলের দেদিনকাব অত্যাচাবই শুধু 
িবাবিত হইল না, চিবতবেই নে একেবারে পান্ত ও গ্রন্ৃতিস্থ হইবা গেল । অতঃপব বহু 
বধনব ব্যাঁপবা দ্বাভাবিকভাবে দংনাবেব কাজবর্ম ও ব্যবনাবাণিজ্য চালাইঘা যাইতে 
দন্নুল'লেব কোনো অদ্যাবধা হব নাই । রর 

প্রধাগের বুদ্ভঘেলাষ এববাব দাঙ্গা বাঁধবা বাধ । কি এব কাবণে উত্তেজিত 
হইঘা বৈধব নাগা দাধু দল বোগী এবং সন্যাসীদেব উপব আরমণ খুব; কৰে । 
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মেলাক্ষেন্নে সৌঁদন এক বন্তাবান্ত কান্ড শুবু হয, যোগীদেব অনেকে আহত হইতে 

খাকেন। | 
যোগী সম্প্রাদাযেব অন্যতম নেতা বাবা গন্ভীবনাথজী তখন সেই অঞ্চলেই ছাউীন 

কারা আছেন । ধ্যানাসনে উপ্াবস্ট মহাপুবূষেব কালে- এই উত্তেজনা ও দ্বন্ব-সংঘর্ষেব 
কোনো সংবাদই প্রবেশ কবে নাই। লাঠি ও চিমটাধাবী নাগাব দল যখন এবেবাবে 
তাঁহাব ছাউীনব িতবে প্রবেশ কাঁবতে যাইতেছে, তখনও তানি নীবব নিস্পন্দ ইইষা 

বাঁসযা আছেন । 
এ সমষে একজন ভন্ত তাঁহাব আঙনেব সম্মৃখে দাঁভাইযা চঈৎকার্ব কবিবা উঠিল, 

“মহাবাজ, চেষে দেখুন ক ীবপদ ! ওবা সবাই মাবমূখী হযে ছাউানিতে ঢুকেছে 1” 
গদ্ভীবনাথজীব ধ্যান এবাৰ ভঙ্গ হইল । নধন উন্মীলন কাঁবষা উচ্চ স্ববে বাঁলবা 

উঠিলেন_-“বংস। শান্ত কবো শান্তি কবো 1” 
মুহূর্তে ক যেন এক এন্দ্ুজালক কাণ্ড ঘাঁটযা গেল । আরুমণকাবী নাগাদেব উপব 

কে যেন হঠাৎ এক অঞ্ীল অলৌকিক শান্তবাব ছিটাইযা দিষাছে। গন্ভীবনাথজীব 
ক্ধথা ক্যাট শোনা মান তাহাদের উত্তেজনা একেবাবে অন্তহ্ঘিত হয। লাঠি, চিমটা প্রীত 
নামাইযা নত মস্তকে ধাঁবে ধীঁবে তাহাবা স্থান ত্যাগ কৰে। 

যোগাবভীত ও অলোৌবিক শীন্তব যতটুকু প্রকাশ গণ্ভীবনাথজীব জীবনে দেখা 
খ্শঝাছে তাহা একান্তভাবে কৃপাবূপেই তাঁহাব 'আশেপাশে বাঁবষা পঁড়িযাছে। সাধাবণত 
এসব কিন্তু তান নিতান্ত সতর্কতাব সাঁহতই আবাঁবত কবিষা বাঁখতেন। অলৌকিক 
শাশতব পাথিচয লাভেচ্ছু ভন্জদেব কাছে যোগীবব নিজেব সহজ ও লৌকিক পবিচযাঁটই 
বেশী কবিষা তুঁলিষা ধাঁবতে চাঁহতেন। 

একটি গহুস্থ শিষ্য ত্যাগ ও সেবানজ্ঠাব দিক 'দিষা খ্যাত অর্জন কাঁবযাছিলেন। 
গাব গন্ভীবনাথজীব জন্য অকাতবে তান পাঁথশ্রম কাঁবতেন, তাঁহাব সন্তুঁষ্টৰ জন্য 
অর্থব্যষও তাঁহাকে কম কাঁবতে হয নাই । এই দীর্ঘ সেবা-পাবচর্যাব মধ্যে একাঁদিনের 
জন্যও এধ্ব্যগোপনপ্রধাসদ গশুভীবনাথজীব অলৌকিকত্ব তাঁহাব চোখে পড়ে নাই। এ 
জন্য শিষ্যাতৈ মনে বড় খেদ ছিল । 

একাঁদন তিনি বাবাব যোগাঁবভূতিব লীলা দর্শনেব জন্য তাঁহাকে খুব ধাঁবষা বাঁসিলেন। 
তাঁহাব মনে এই বিশ্বাস আছে, ত্যাগ-তিতিক্ষা নিষা এতাঁদন যেভাবে বাবাব সেবা কিবা 
আসিতেছেন ভাহাতে কখনও তাহাব এ অনুবোধ তীন প্রত্যাখ্যান কাঁববেন না। 
গদ্ভীবনাথজী দেখলেন; শিষ্যেব মধ্যে সেবাব আভিমান দানা বাঁধিধা উঠিবাছে, সংশোধন 

দ্বকাব। তই ইচ্ছা কাবষাই সোদিন 'তাঁন নাথসম্প্রদাষেব একটি প্রাচীন কাহিনী তাঁহার 
কাছে বর্ণনা কাঁবতে থাকেন। কাহিনীটি এপ 

মহাযেগী গোধ্খনাথজী একবাব দীর্ঘকাল তপন্যাবত ছিলেন ॥ এ সমবে এক ভঙ্ত 
্াক্মাণ তাঁহাব বঙ্গণাবেক্ষণ কাঁবতেন এবং তাঁহাকে বোজ্র পাষদান্ন বাঁধিবা খাওবাইতেন ! 
বহাীদন পবিচর্ধাব পৰ এই সেবক ব্রা্মণাঁটব কৌতুহল জন্মে, তান যোগাঁববেব যোগ 
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গবভাতসমৃহ প্রত্যক্ষ কাঁপবেন ৷ তাঁহাব ধাবণা একানষ্ঠ সেবাদ্বাবা গোবখ্লাথজীব [তান 
প্রীতিভাজন হইযাছেন, তাই তাঁহার এ অনুবোধ তান অবশ্যই বক্ষা কবিবেন। 

গোবখুনাথ দৌঁখলেন, ভন্তে্র মনেব গধ্যে সেবাব “অহ জাগ্রত হইযাছেঃ আঁবলদ্বে 
ইহা উৎপাটন কৰা দবকাব । তথনই গতাঁন ?বগুল পাঁবলাণ দূগ্ধ, চাল ও চান উদ্াগিবণ 
কাঁবধা তাঁহাব সদ্মুখে বাখিলেন । তাবপব গন্ভনীব স্ববে কাঁহলেন, “এত বসব ধবে 
যে পাষগান্ন তুমি আমা ভোজন কবিষেছে_দর্যাখো, তাব সমস্ত কিছ; উপকবণই 
পৃথক পৃথক এখানে উঠে এসেছে ।” 

বলা বাহুল্য এই অলৌকিক দৃশ্য দৌখযা ভন্ত প্রা্পণাঁট ভবে বিস্মযে হতবাক হইযা 
বান! সেবানিষ্ঠাব যে অহমিকা তাঁব মধ্যে উদগ্র হইবাছিল সৌদন তাহা চূর্ণ হয । 

নিজেব শিব্য ও ভন্তদেব কল্যাণের জন্য গদ্ভনবনাথজীব উপবোন্ত আখ্যাবিকাটি 
অনেক সময বিবৃত কাঁবতেন । গৃবুজীব বোগাঁবভূতি দর্শনেব কৌতুহল যাহাদেৰ নধ্যে 
দেখা দিত অতঃপব আব তাঁহাবা সাহস কাবিষা অগ্জসব হইতেন না। 

কাঁপলাধাবাব শান্ত সমাহিত জীবন ছাড়া গন্ভীবনাথজণী মাঝে মাঝে তীর্থ ভ্রগণে 
বাঁহৰ হইবা পাভতেন । যত দর দুর্গম বা বিপদনংকুলই হোক না কেন, ভাবতেৰ 
কোনো তীর্থই তাঁহাব অজানা ছিল না। এক এক বাবেব পর্যটন সাঙ্গ কাবা আবাব 
'তাঁন গষা অঞ্চলেই প্রত্যাবর্তন কাঁবতেন ৷ 

তাঁহাব আশ্রমাঁটতে অতঃপব নানা কালণে ভঙ্জ্রনেব সমাগ্রম বাঁদ্ধ পাব । নিভৃত 
তপস্যাস্থনীতে ক্লমে শীন্দিব ও বাসভবন প্রভৃতি 'নীর্মত হইতে থাকে৷ এ সমবে 
কাঁপলধাবাল পবিবেশাঁটিকে তান আব তেমন নির্জনবাসেব উপযূত্ত মনে কাঁধতেন না। 
ভন্ত মাধোলাল তাই যোগাঁববেব জন্যে বামনীঘাটে একটি নিজন বাগালবাঁড নির্মাণ 
কাববা দেন। তীর্থাৎল হইতে ?ফাঁববা আসয়া যোগীবব, বেগীব ভাগ পমঘ এই 
উদ্যানেই আসন বিহ্বাইতেন । 

নিতান্ত সাধাবণভাবে সাধু ও তীর্ঘযান্নীদেব মধ্যে -চলাফেবা করিলে কি হব, 
গদ্ভনীবনাথজীব অলৌকক শান্তব পাঁরচর মাঝে মাঝে গ্রকট হইযা পাঁডত। ভম্মাচ্ছাদিত 
বহি কোন ফাঁকে পহসা জনাব সম্ম£খে আত্মপ্রকাশ কিবা বাঁসত, তাহাবশঠক ছিল না । 

একবাব গরদ্ভীবনাথজী৷ আট-দশজন সঙ্গী সল্নযাসীসহ উদবপ্বে ?গবাছেন ৷ একাট 
জনাববল মাঠের প্রান্তে পেশীছবা সকলে ধন জবালাইবা ধ্যানে বাঁসলেন | 

তখন ঘোর বর্ধাকাল। কিছন্ষেণেব মধ্যেই সাবা আকাধ জূডিযা ঝডেব 
মাতামাঁত শব হইনা যায । প্রবল বর্ষণণর ফলে ঢাঁবাঁদক একেবাবে জলে জলময ইহা 
গেল 1 কিন্তু নিতান্ত বিস্মষেব বিষষ, বাবা গম্ভীবনাথ মধদানেব যে অঞ্চলে উপবিষ্ট 
দেখানে এক বন্দ বাবিও পাঁডতে দেখা যায় নাই। জঙ্গী সন্বযা্পীবা গণ্ভীবনাথ- 
জীব মাহাত্ম্য জানিতেন ৷ তাঁহাবা বলাবাঁল কাঁবতে লাগলেন, এ অলৌকিক কান্ডাট 
ঘাটবাছে এই শান্ত মহাপুবুষেবই যোগশন্তির প্রভাবে । 

এ ঘটনাব পৰ বোগীববের খ্যাঁত সে অঞ্চলে ছড়াইবা পড়ে এবং জনসমাগ্রমেন ফলে 
সন্্যাসীদেব সেখানে তিষ্ঠানো দাষ হব । 



যোগীবব গণ্ডীবনাথজন ৬ 

ইহাব উপব আব এক বিপদ উপাস্থিত। উদষপুবের মহাবানাব কানে এই 
যোগ্াবভাঁতসম্পন্ন মহাপনবুষেব কথাটি পেঁছিনাছে । "নজর প্রাসাদে গম্ভীবনাথজীকে 
লই্যা যাইবাব জন্য বাব বাব তান লোক পাঠাইতেছেন। বাজদূতকে যোগ্পীবর 
জানাইষা দিলেন, কোনো গৃহচ্ছেব আবাসে আজকাল আব 'তাঁন পদাপণণ কবেন না । 

আক; কুবমীব গৃহে একবাব তাঁহাকে বাধ্য হইধা যাইতে হইযাছিল বট, কিন্তু 
তাহা কাঁবিতে হইযাঁছিল ভভ্তেব প্রাণদানেব তাঁগদে । 

মহাবাজেব আমন্ণ প্রত্যাখ্যান কাঁবষাও ?ীবপদ এডানো গেল না; শোনা গেল, তান 
নিজেই যোগীববেব 'ানকটে আঁসতেছেন । এ সংবাদ ধ্ীনবামান্ত বৈবাগ্যবান্ মহাপুবুষ 
উদর্ঘপুব ত্যাগ কাঁবষা চাঁলষা গেলেন । 

অগ্াঁণত সাধ্-সন্ন্যাসীব মধ্যেও গম্ভীবনাথকে পৃথক কাঁবধা না দেখিষা উপাষ 
ছল না। যেকোনো সাধুসন্তের মেলা ও পঙ্গতে তান উপাস্থত হইতেন, ধনতান্ত 
স্বাভাঁবকভাবেই ষেন তাঁহাব নেতৃত্বাট সেখানে প্রাতীষ্ঠত হইয়া যাইত । 

গ্রীসন্ঘ সাধক, বাবা গোকুলনাথজী ।তাঁহাব জীবনের স্মৃতিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বাঁলষাছেন, “আমাব পূর্বপুবুষগ্ণ বংশানুক্রমে সাবঙ্গকোটেব যোশীদেব শিষ্য ছিলেন । 
১৯০ খএষ্টাব্দে আমাব তাৰ সঙ্গে সাবর্শকোটেব পাব এলাচানাথের ভান্ডাবাষ 
ধ্গযা শীনলাম যে, একজন “বাজা যোগ? অমবনাথ হইতে আঁসষাছেন। আমিও 
তার সঙ্গে এই বাজা যোণ৭কে দেখতে গেলাম । সেই ভাম্ভারায় বাবো শত জন সাধ 
উপস্থিত ছিলেন । তাঁহাদেব মধ্যে গণ্ভাবনাথ বাবাকে এক বাজা যোগীব মতোই সৌঁদন 
আমাব মনে হইতোঁছিল 1” 

ইস্থ তীর্থযান্রী অথবা সাধু-সন্নযাসী যাঁহাব কাছেই যোগীবর যাইতেন; তাঁহাবই 
অন্তস্তলে প্রবাহত হইত এক "দিব্য আনন্দে ম্লোত । তাঁহাব সদা প্রসন্ন, দিব্য মুর্তীট 
হইতে সতত ঝাঁবতে থাঁকিত অপাব মাধূর্য ও শান্তির ধাবা। 

একবাব পূবীধামে জঁটযা বাবাব আশ্রমে বাবা গম্ভীবনাথ কষেক দিন আতবাহিত 

কবেন। প্রভুপাদ গবজধকৃ্ণ গোল্বামীর িষ্যগণ বাবাৰ বড় প্রিয় ছিলেন । তাঁহাদের 
আমন্ণেই তান উপাস্থিত হন এবং তাহাদের সেবান্ন অত্যন্ত প্রীঁতলাভ কবেন। 

এ সমষে গল্ভীবনাথজীব সালিধ্য আশ্রীমকদের মধ্যে যে কল্যাণ-ধাবা উৎসাবিত করে 
তাহা সাবদাকান্ত বন্্যোপাধ্যাষেব বর্ণনা হইতে জানা যায়৷ তানি লাখিষাছেন_- 

'তিখন যে তাঁহাকে দর্শন কাঁধযাছি ইহা তাঁহাবই কৃপা চিবাঁদনেব তবে হৃদষে আষ্কত 
হইষা বাহবাছে। আশ্রমেব সেবাকার্য সম্পান্ষ কাঁবষা মাঝে মাঝে সম্থ্যাব প্রা্কালে 
তাঁহাব নিকট বাইযা বাঁসতাম। তাহাব নিকট বাঁসলেই অনুভব হইত, আমাব গৃবু 
প্রত্ত নাম' আপনা-আপাঁন স্তরোতোবেগে চাঁলতেছে। কিছুক্ষণ 'পবে বাবা বালতেন__ 
খাও, এখন সেবাব কার্যে যাও 1, 

বিজযকৃ্ণ গোস্বামশব পিষ্য মনোরঞ্জন গহঠাকুবতা প্রয্াগেব কুপ্ভমেলাব (১৪৯৩ ] 
কথাপ্রসঙ্গে মহাযোগী গদ্ভীনাথজীর এক মনোজ্ঞ আলেখ্য আঁঙ্কত কবিবাছেন । তান 
লীধবাছেন, “যেবুপ তাকাইয়া একটু মাথা নাডিয়া হীন হতে প্রাণ ভিজ্ঞাইরা দেন, 
ভা' না. (স-১% 



৬৬ ভারতের নাধক 

তাহাব বর্ণনা সম্ভব হয় না। হীন অত্যন্ত স্বজ্পভাষী । সাধ্বা ইহাকে সিদ্ধপবেষ 

যালয়া জানেন। হইনি বহু শিষ্য সঙ্গে মেলাগ্থলে উপাদ্থত ছিলেন। একাদন 
এবজন ধনী ই'হার আসনের নিকট পাঁচশত খণ্ড কম্বল বাঁখিযা যান । বাবা গম্ভীবনাথ 
তখন ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছ? পবে নেন উগ্মীলিত কাঁবযা দেখলেন, বাশীকৃত কম্বল। বাঁ 
হাতের অঙ্গল ঈষৎ নাড়া বাঁললেন--যাহাদের দবকাব আছে, তাহাদিগকে এ সকল 
দিয়া দাও। তখনই সমস্ত বিতরণ কৰা হইয়া গেল 1” 

শীলতধর মহাযোগী হইযাও গন্ভীবনাথজী ব্যবহারিক জীবনে ছিলেন এক সহঙ্গ 
সুন্দর প্রোমক পুরুষ ॥ জাগতিক জীবনের নানা সমস্যা ও দ্ন্ বিক্ষোভে মধ্যে 

তাঁহার কবুণাথন বূপাঁটকেই সর্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ কাঁবতে দেখা যাইত । 
এক সময়ে গষার পাহাড়ে তাঁহাব ভন্ত ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা বেশ বাদ্ধি পাইতে 

থাকে। লোকসমাগমেব ফলে এখানে মাঝে মাঝো ত্করের উপদ্ুবও দেখা দেঁষ। 
একাঁদন নিশীথ রান্রে একদল দূর্বনু চিল নিক্ষেপ কাঁবতে থাকে । ভক্কেবা সকলেই বড 
চল হইয়া উঠলেন । বাবা গদ্ভীবনাথেব কানে এ সংবাদ পোঁছিতে বিলম্ব হইল না । 
ধনার্বিকার মহাপুরুষ ধীর পদক্ষেপে দুব্তদেব সম্মুখে উপাস্থিত হইলেন । প্লেহমাখা 
ছববে কহিলেন, “আচ্ছা, তোমবা এমন ক'বে চিল ছধডুছো কেন? এসো, তোমাদের যা 
থুশী তা-ই আশ্রম থেকে নিয়ে যাও। কেউ তোমাদেব কিছ? বলবে না ।” 

সেৎ্কশীশষ্য ন-্পনাথ গুবুজীর আদেশে ঘবের দবজা খুলিযা দিলেন। বলা 
বাহূল্য, তস্কবেব দল ব্যাপার দৌঁখয়া ততক্ষণে কটা অপ্রস্তুত হইয়া গড়িয়াছে 
বিদ্তু লোভ তাহাদের গ্রবল--অপহবণেব এমন সুযোগই বা হঠাৎ কি কাঁবষা ছাড়ে? 
ধীবে ধীরে তহারা আগ্রমে প্রবেশ কবিল। আঁতাঁথদেব সেবাব জন্য যাহা কিছু 
তৈজসপ্র, ঘি-আটা যলমূল ও বম্বল প্রভৃতি ছিল তাহা তাঁডতগাত:ত মংতে কিয়া 
তাহাবা ফাঁবয়া চাঁলল। সদলবলে প্রচ্থানেব পূর্বে বহুলখ্যাত সিদ্ধ মহাত্মা 
গম্ভীবনাথজীকে প্রণাম কাঁবতে এবং তাঁহাব আশীর্বাদ নিতে কিন্তু তাহান্দব ভুল 
হয নাই।” 

তদ্কবদের প্রত কবৃণা ও সমবেদনায় মহাপুবৃষেব অন্তব তখন ভাবা উাঁঠযাছে। 
স্নেহ ট্রকিষ্ঠে তিনি কহিলেনঃ “বেটা, তোমবা সত্যই অভাব-স্ত, দুঃখে পড়েই এসব 
দূক্কর্ম করছো, সবই বুঝতে পাবাছ॥ আবার দরশ-পনেব দিন পবে এসো, আজকের 
মতেই কিছু কিঠু জিনিসপন্র সৌদনও মিলবে । কিন্তু লোকেব ওপব অযথা দৌরাত্য 
কখ,না কবো নাত 

দিব্য কবুণ'র এই স্পর্শ দুব্ত্তদেব আভভূত কবে এবং সেস্থান হইতে নত শিবে 
ধীঁবে ধাঁবে তাহারা প্রস্থান কবে। 

ভক্ত মাধোলাল বাবাব আশ্রমের আধকংশ প্রযোজণীয় জীনদপত্র যোগাইযা 
থনবন। পন্দনই ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্তাঁন নূতন তৈজসপন্র এবং চাল-ডালশঘ প্রভীত 
বধ কিয়া অ'নলেন। এবাব হইতে এ চোবেন দূল বিন্তু অভাবে পাঁডলেই মাঝে মাঝে 
«বা গদ্ভীবনাথের সম্মুখে আঁসয়া দাঁড়াইত। যোগীবব যেমাঁন তাহাদেন প্রয়োজনীয় 
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দধ্যাদ বিতবণ কাঁবতেন, ভন্তপ্রবব গাধোলালেবও তেমাঁন আশ্রম ভাণ্ভাবেব ক্ষাঁত পবণ 
কাঁকতে দোঁব হইত না। 

মাধোলালকে বাব বাবই এবূপ অনাবশ্যক ব্যযভাব বহন কাঁবতে হইতেছে । একাঁদন 

গন্ভীবনাথজশীব এ 'বষষে হ'শ হইল । কাঁহলেন, ?তীন ?নজে স্থানান্তরে না গেলে তো 
এ ব্যষবাহুল্য কমানো কখনো সম্ভব হইবে লা--তাই এবাব গবা অগ্চল ত্যাগেবই 
সিন্ধান্ত তান 'স্থিব কবিষাছেন। 

ভন্ত মাধোলালেব নষন দুটি এবাব অগ্রুসজল হইযা উাঠল। যুক্তকবে যোগীববক 
বলিলেন? “বাবাঃ শূধু এজন্যই আপাঁন আসন 'ত্যাগ কবে অন্যত্র যাবেন! তাও 
দি বখনো হয? তাছাড়া, চোবেব দল আব কতই বা নেবে? আপ্পান এ 'নষে মোটেই 
ভাববেন না।” 

আব একদল তস্কব সেবা আশ্রমে উপস্থিত হয ৷ দুখের বিষষ সোঁদন তাহাদের 
বাব মতো কোনো কছ. জনিসপন্ন সাধ দেব কাছে একেবাহেই ছিল না। অগত্যা 
দিজেব ব্যবহাবেব' কম্বলাট তাহাদেব সম্মুখে বাখিযা গম্ভীবনাথ মহাবাজ কহিলেন, 
“দ্যাখো, আজ তো এদেব দেবাব মতো বিশেষ কিছুই নেই, ;তোমবা ববং আমাব এই 
বদ্বলাটই নষে যাও 1” 

তস্কবেব 'দল কি জানি কেন: মহাপুবূষেব ব্যবহৃত কম্বলাট গহণ কাঁবতে তেমন 
উৎসাহ দেখাষ নাই, নীববে তাহাবা আশ্রম ত্যাগ কাযা যাষণ। 

সবেমান্্র ছটা দূবে তাহাবা চাঁলযা গিষাছে। এমন সমধ একাঁট নূতন সাধু 
দ্বাস্তব নিশ্বাস ফোৌঁলষা কাঁহলেনঃ “যাক, ভাগ্য খুব ভালো । আমাদের কাছে যে 
ফর়টা টাকা বষেছে, ভাব সন্ধান ওবা পায় নি । বেচে 'গিষোছ বাব্য 1” 

এ স ধুটি“ও তাঁহাব কযেবজন সঙ্গী নবাগত আঁতাঁথ, তাঁহাবা গম্ভীবনাথেব আশ্রত 
ধা ভন্তদেব মধ্য কহ নহেন। তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে বাহিব হইষা কষেক 'শ্দনেব জন্য 
এখানে আশ্রষ €হেণ কাঁবষাছেন মান্র। গদ্ভীবনাথজী কিন্তু এই আঁতাঁথদেবও ছাঁড়বার 
পাত্র নহেন। বথা কষাঁট শোনামান্র দ্র স্ববে আদেশ দিলেন, “যাও এখান ছুটে যাও। 
সব কটা টাকা ওদেব দষে এসো 1” 

এ আদেশ অমান্য কবিবাব সাহস সাধূদেব নাই। ই*হাদের একজন তখনই ছচ্টিয়া 
গিয়া এ তস্কবদেব হাতে টাকা পেশছাইষা দিষা'আপসিলেন। 

গূব্ গোপালনাথজীব মহাপ্রযাণেব পবগম্ভীবনাথজীব জ্যেষ্ঠ গৃব্দ্রাতা বলভুনাথ 
জীব আশ্রমেব মোহান্তেব পদে বৃত হন॥ ইহার পব ক্রমান্বয়ে তাহাব দুই শষ্য 
শদলববনাথজনী ও সূম্দবনাথজ গাঁদতে আবোহণ কবেন। 

ইাতমধ্যে যোগীসদ্ধ মহাপুক্ষহূপে বাবা গণ্ভীব্নাথেব খ্যাতি সাধুসমাজে 
গচাঁন্তি হইযা'ছ ॥ বুম্ভ্মলাষ সমাগত প্রবণ যোগী ও কল্স্যানীদের মধোও তিনি বম 
চবসকৃতি ল/ভ বহেন নাই । তাই নাৎযোগীদেব মধ্যে অনেবেই ভাবিতোছিলেন, মোহাত্ত 
এদ [হণ তাহাকে কোলোন্রমে সম্মত কবাইতে পাঁবলে ভাল হয়স.। ইহাব ফলে *ুধু 
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সম্প্রদাষে মর্যাদাই বাঁছবে না। গোবখুনাথজীব সাধনপাঠেব কাজও সূন্ঠুভাবে 
চাঁলবে। 

ধ্চ্তু এই বৈবাগ্যবান্ সন্ন্যাসীকে গাঁদ আবোহণে সম্মত কবাইবে কে? বিশিষ্ট 

নাথপচ্ছন সাধকেবা প্রাফই তাঁহাব নিকট এই প্রস্তাব নিষা উপাস্থিত হইতেন। নানা যী 

দেখাই্যা মিনাতিও কাঁবতেন । 

কিন্তু সব কিছ; শনিবার পব যোগীবৰ গণ্ভীব যদনে সর্াক্ষপ্ত উত্তব দতেন-_ 
«্নহণ" | 

ক্ষু্রমনে সবাইকে নিবস্ত হইতে হইত । 
গম্ভীরনাথেব আশ্রধলাভেব জন্য প্রাফই ভাবতেব দূব দুবান্ত হইতে বহ? সাধকেব 

আগমন ঘাঁটত। কিন্তু তাঁহাব কাছ হইতে দীক্ষা পাওয়া বড সহজ ব্যাপাব ছিল না। 

কখনো কেহ বেশী অনুবোধ উপবোধ কাঁবতে থাকিলে ভর্ধসনাব স:রে 'তাঁন বাঁলযা 

উঠিতেন, “ক্যা, মণষ এক পল্টন বনাষেঙ্গে ৮'- অর্থাৎ, তোমাদের কি ইচ্ছা যে এবাব 

আম একটা ফৌজ গঠন শব কবি। 
কিন্তু ঈশ্ববীষ ধান উত্তবকালে তাঁহাকে এই 'পল্টন' গঠনে ?কছনটা নিযোজিত 

কবে। কাঁপলধাবাব অবণ্য পাঁববেশে সাধন-সমাহিত না থাঁকঘা গন্ভীবনাথজী 
গোবখপটর মঠে গ্থাধিভাবে চাঁলষা আসিতে বাধ্য হন। তাঁহাব আশ্রয পাইযা বহু 
লোক তখন কৃতার্থ হয । 

গোবখগুব মঠেব মোহান্ত সংঞ্দবনাথ ছিলেন তবুণ ও অব্যবাচ্থিতচিন্ত । সম্প্রদায়ের 
নেতৃত্বে। মান্দিরেব পূজা ও আাঁতাথসংকাব প্রভীত দবাঘত্বভার সবই ন্যস্ত ছিল তাঁহ/ব 
উপব। কন্তু এ দাঁত্ব বহনেৰ ক্ষমতা তাঁহাব ছিল না। মঠেব সম্পান্ত পাঁরচালনাষও 
নানা বিশঙ্খলা তখন ঘাঁটতোঁছল । সকলে 'মালযা এ দুববন্থাব কথা বাব বাব 
তাঁহাযা গম্ভীবনাথেব কানে তুলিতে লাগলেন । 

গুবুধামেব এই সধকেটব কথা শদানষা আব তাঁহাব দুবে থাকা চলল না । সন্দবনাথ- 
জীকে মোহান্ত পদে বাখিষা 'তাঁনই তাঁহাব কাজকর্ম নিষণ্তুণ বাঁবতে লাগিলেন । মঠেব 
কাজ এখন হইতে তাঁহাব 'িজ তত্বাবধানে সংশঙ্খলভাবে চাঁলতে আবদ্ভ কাঁবল ৷ 

১৯০৬ দাল হইতে চ্ছাষিভাবে গণ্ভীবনাথজী গোবখপুব মঠে আঁসষা বাস কবিতে 
থাকেন এবং গোবখ্নাথজীব মান্দরেই তাঁহাৰ সাধন আসনাঁট গ্থাঁপত হয়। ফলে; 
উত্তব ভাবতেব বহু সাধক ও মুম:ক্ষুব জীবনে তাঁহাব কৃপা ধাবা বিস্তাঁবিত হইবার 
সংযোগ পাষ। 
মোহাত্ত ন' হইবাও বাবা গম্ভীবনাথ মঠেব অধ্যক্ষবূণে সমস্ত কিছু কাজবর্ম 

নির্বাহ কবিতেন। মঠেব দৈনন্দিন পাবচালনাষ চাণ্চল্য ও বৈষাঁক জাঁটলতাব অবাধ 
নাই অথচ নির্ধকাব মহ।পুবৃষ নিতান্ত অবলীলায় সমস্ত কিছ দেখাণোনা ও 
পবিচালনা কাঁবতেন। সন্প্রদাষেব নেতৃ, গৃহস্থদেব উপদেশ দান, সাধ্-মহাত্বাদেব 
সেবা প্রতি কর্তব্য যেমন অনাধাসে কাবিতেন তেমনই প্রজাদের দখকম্ট ও নানা- 
প্রকাব খটনাট আঁভযোগেব সমাধানেও তাঁহাকে কম তৎপব দেখা যাইত না। এত 
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কিছু কমণ্াণ্চল্যেব মধ্যেও তাঁহাব নার্বিকাব সদাপ্রসন্ন বৃ্পটি ফুঁটিবা উঠিত এক 

অপবূপ মাহমাষ । 
মহাযোগীব দ্বৈতসত্তাব এই বূপাঁট তাঁহাব অন্তবঙ্গ শিষ্য অঙ্গষ বন্দ্যোপাধ্যাষেব 

লেখনীতে সুন্দবভাবে ফুঁটিধা উঠিষাছে। তান 'লাঁখযাছেন, “বাহাব নেতৃত্বাধীনে 
এতবড় একটা বিবাট সংসাব এবপ সংশঙ্খনভাবে পাঁবচালিত হইতে লাগল, তাঁহাব দিকে 
যখনই দৃষ্টিপাত কবা যাইত তখনই দেখা যাইত তান আত্মস্থ, তীহাব দষ্টি বাহিবেব 
দিকে মোটেই নাই । তিনি যেন একটি নার্বিকাব শান্তিব এবং তবঙ্গাবহান পাঁবপূর্ণ 
আনন্দেব এক প্রতিমূর্তবণে এই বিকাবমষ সংসাবে প্রতিচ্যিত হইষা আছেন। 
কর্মচাঁবগণ বৈষবিক কাজকর্মেব নিবেদন কাবতেছে - মনে হইত যেন ভন্ত নিজ মনে 
দেবপ্রাতমাব নিকটে তাহাব বন্তব্য বিষষ বাধা যাইতেছে। বলা শেষ হইল, তিনি সব কথা 
শুনবাছেন কিনা তিনিই জানেন। তান শুধু একটি 'হাঁ” 'নহা” কিংবা “আচ্ছা” অথবা 
প্রযোজনান:বূপ দু-একটি শব্দ উচ্চাবণ কবিষা তাহাদেব কর্তব্য নির্দেশ কাঁবষা দিলেন । 

“এইব্প- কখনও ভৃত্য আিধা হযতো আদেশে প্রতীক্ষা কাঁবতেছেঃ কখনও 
কোনো কোনো দাঁবছ ভিক্ষুক সাহায্যের প্রতীক্ষা কবিতেছে, কখনও কোনো আগন্তুক 
আশ্রমে আঁতাঁথ হুইষাছে, কখনও সাধুগণ বাদাবিসংবাদ কাবষা মীমাংসাব জন্য তাঁহাব 
ধবণ লইয়াছে, একই সমষে হষতো ববাভন্ন শ্রেণীৰ লোক 'বাঁভল্ন প্রকাব দববাব লইযা 
তাঁহাব নিকট আসিষা উপাচ্থিত। তান কিন্তু অর্ধবাহ্য অবস্থাতেই মুভাবে দু 
একটি কথাব-যাহাকে যাহা বন্তব্য তাহা বাঁলষা, বাহাকে যাহা দেষ তাহা দিষাঃ 
আঁতীথ-অভ্যা্রতাঁদগেব যধোচিত সেবাব ব্যবদ্থা কাযা, আবাব আত্মস্থ হইতেন। 
অথচ ইহাতেই গকল বিষষেব সংবন্দোবস্ত হইযা যাইত। তাঁহাৰ প্রদত্ত আদেশ বা 
উপদেশ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপাবই তাঁহাব দন্ট এড্রাইতেছে না, সকলেৰ প্রাত, সকল 
কর্তব্যেব প্রাত তাঁহাব চক্ষমু যেন অনববত ধাঁবত হইতেছে- অথচ তাঁহাব দিকে দ্ান্টপাত 
কাঁবলে প্রা সবদাই দেখা যাইত যে সে চক্ষু নিমীিত বা অর্ধানমাঁলিত 1” 

মঠাধ্যক্ষবুপে গন্ভীবনাথজীব জীবন ছিল +নতান্ত সহজ ও অনাড়ন্বব। পাঁবধানে 
তাঁহাব থাঁকত কৌঁপীন ও তাহাব উপব একখণ্ড শভ্রবন্ত। গাষে শুধ আব এবখড 
বস্ম ভ্ডানো। গাদুকাবৃপে সর্বদা তান একজোডা কাঠেৰ খডমই ব্যবহাব কবতেন। 

বর্ণ ছিল তাঁহাব চম্পকেব মতো, সাবাদেহে অপূর্ব লাবণ্যেব গ্রী। সুঠাম, সমৃশ্লত 
যোগীদেহে এক অপূ্বে ধজচতা। চ্বন্ধ বাহিবা গুচ্ছ গচ্ছে কেশভাব নাসিধা 
আদিযাছে। প্রশান্ত, দিব্যোচ্জ্বল মুখমণ্ডল গম্ফে ও শশ্ুবাজিতে শোভিত। 
হঠাৎ দেঁখিষা কে বাঁলবে, হীনই মহাশীবধব যোগ্ঠীবব বাবা গল্ভক্লাথ? নূতন 
দর্শনাথাঁদেৰ মন হইত; ইনি হযুতা সম্ভান্ত গৃহস্থ ঘবেব এক বফীযান ভুলোক। 

তবৃণ গোহাজ্ত যে দোতলা ভবনটিতে অবস্থান কবেন; তাহাবই নিয়তলেব একাঁটি 
নু গকোট্ঠে বাবা গম্ভীবলাথের বাস। অম্মঃথেব তন্তাপোশের উপব বিল্তারিত 
বহিষাঢছ শু একটি কদ্দলেব শহ্যা । এ প্রকোচ্ঠটিতে তিনি সমাধিস্থ অথবা অর্ধবাহা 
অবচ্থাষ ঘ'্টাব পৰ ঘণ্টা অবস্থান কবেন। আবাব এটিই এক এক সমব হইযা দাঁড়াষ 



৭9 ভারতেন লাধক 

তাঁহার মঠ পাঁবচালনার আঁফস। এখানেই নানা দিগ্দেশাগত ভন্তবূন্দকে যোগীবর দর্শন 
ও উপদেশ দান করেন । 

নিজেব ভোজনব্যবস্থাব মধ্যে কোনোপ্রকার পার্থক্য বা 'বাঁশষ্টতা রাখতে 
গম্ভীবনাথ গম্মত হইতেন না। নাথঙ্জীব ভাণ্ডাবা প্রস্তুতেব পৰ সাধারণ পাধ্- 
সম্যাসীরের জন্য ষে আহার্ষ তোর হইত, তাহাই তান প্রাতীদন গ্রহণ কাঁবতেন। 

সঈ্যারাতিব শেষে মীন্দর প্রদীক্ষণ কারা [তান গু থোপালনাথজী। সমাধ- 
মান্দরের বারান্বায় আসব। উপবেশন কাধতেন। ভন্ত। মঃম;ক্ষ; এবং অভ্যাগতেরা 
প্রধানত এই সমগ্নেই নাভ ফাঁরত তাহাব পুণ্যময্র স্াম্নধ্য । সাবা দেহ মন তাঁহাদের 
আঁভাঁসানত হইত মহাপঃরুষেব কৃপাপগ্রসাদ ও কল্যাণধারায় | 

মঠের আতাঁথসেবার দক দিধা গণ্ভীরনাথজীর ব্যবস্থা কোনো ভর) ধাঁববাব উপার 

ছিল না। সাধু ও গহা নানাগ্রেণীর অভ্যাগ্ততই অর্ধবা মঠে আগমন কাঁরতেন। 
ইহাদের ভোজন ও শরনেব যেকানো থ্াটনাট ব্যাপাবেব তত্ত্াবঝনে কোনোদিন 
তাঁহাব ভুল হইতে দেখা যায নাই। আগ্রমর এক কোণে কোনো নবাগত ভন্ত বা 
আঁতাঁথ হষতো দুখাঁন শুচ্ক কাচ্ঠের অভাবে রন্ধন কাঁরতে পাঁবতেহে নাঃ পর্বন্ঞ 
বাবার দৃষ্টি তাহ। এড়ান্ন নাই। দেখা গেল, সেবক ধিধ্যকে দিরা আবলম্বে ?তাঁন 

জহালান পাঠাইয়া দিয়াছেন । 
আঁতাঁথ বা আঁগ্রতদের বখন যে-কোনো বজ্তুর প্ররাজন হইত অর্ধবাহ্য জ্ঞানের 

অবস্থায়ও দে সব বদীঝয়া নিতে তাঁহার অস্দীবধা হইত না। এমনই 'ছল তাঁহার 
নর্বাত্বক দৃষ্টি । 

আঁতাঁথসেবাব ব্যাপারে মাঝে মাঝে গন্ভীবনাথজী,ক অলৌ1কক শান্তর ব্যবহারও 

কাঁরতে দেখা ষইত । 'বাঁভিন ঝতুতে এবং মঠের নানা উংস/ব সাধুসন্ত ও ব্রাঙ্মণদর 
ভোজন কবানোর বাঁতি ছিন। এ সময়ে নিমীল্পত আঁতাঁথ অভ্যাগতদের পাবতীস্তর 
জন্য তাঁহাব উত্নাহের সীমা থাঁকত না। 

একবার মন্দিরে বহুসংখ্যক ব্যান্তর 'িমন্পণ হইয়াছে । ভোজনেব সময় কিন্তু 
দেখা গেল, প্রা দ্বিগুখ লোক আঁসযা উপাদ্থত। আশ্রম কর্মীদের তো চক্ষু | 
অনন্যোপায়্ হুইন্লা তাঁহারা ছয় ?গয়া বাবার শবণাপনন হইলেন। 

পবিন্ন গুরুধাম গোরখনোথজীর মঠের মর্যাদার প্রশ্নীট এক্ষেত্রে জাঁড়ত । গদ্ভর 
নাথজীর ধ্যানস্তামিত নয়ন তাই ততণাৎ সজাগ হইক্সা উঠল । প্রশান্ত ভাঙ্গতে নিজগ্ব 
আসনটি ছাঁড়ন্লা ধীব পদ্দক্ষেপে তান তাঁহাব পোঁটকাব গনকটে গেলেন । 

একখান নূতন চাদর বাহির কাঁরয়া পেবকেব হস্তে দয়া মৃদু কণ্ঠে কাঁহলেনঃ 
“ভোজনেব সব কিছ; দামগ্রী এ চাদরটি দিবে ঢেকে ফেল। তাবপব এক এক প্রান্ত 
থেকে পাঁরবেশন কৰতে থাকো । কোনো ভব নেই, নাথজীব কৃপায় কোনো কিছুরই 
অনটন হবে না 1”? 

বাবার নিদরেশি অনযারী আহার্থ পাঁববৌশত হইল ৷ সকলে সাঁবস্মযে দৌখলেন, 
দিগ্ণ সংখ্যক লোক তপ্ত সহকারে আহার করার পরও যথেষ্ট খাদ্য উদ্ধৃত বাহয্নাছে। 



যোগাীবর গণ্ভীবনাথজী ৫১ 

গ্রীত্মকালে আশ্রমেব বাগানগীলতে আম পাঁকতে শব: কাঁধলেই গ্রন্ভীবনাথজী 
প্রাত বধসব সাধূদেব এক ভোজেব আযোজন কাঁবিতেন। আঁতাঁথদেং এই সমষে প্রচুব 
পাঁঁমাতণ আম এবং পুবি মালপোষা পাঁববেশন কবা হইত ॥ একবাবকাৰ নিমন্ণে 
অপ্রত্যাশতব্পে বহু অভ্যাগ্ততেব সমাগম হষ। হঠাৎ এত লোকেব আগমনে 
আশ্রীসকেরা হতবৃদ্ধি হইযা পাঁড়ল্যে। বাজাব হইতে আম কিনিয়া আনিবাবও তখন 
আব সমধ নাই । কর্মকর্তাবা বাবার নিকটে ?গধা তাঁহাদের এ সংকটের কথা নবেদন 
কাঁবলেন। 

তান কহিলেন “কোনো ভর নেই। সবগুলি আমে ঝুড়ি এখান আমার 
তন্তপোশেব নিচে বেখে দাও । তারপব ঝুঁড়গ্ীলকে একখণড শুত্র চাদব দিষে কিহক্ষণ 
ঢেকে বাখো !” 

অতঃপব সেবকেবা বাবার নিং্র্শ অনুযায়ী তাকা-দেওযা ঝঁড়ধ্যালব একাদক হইতে 
আম তুলিষা নিষা পাঁববেশন কাঁবতে লাগলেন । আশ্চর্ষেব িষধ, মহাপুবৃষের 
বোগাঁবভুতব প্রভাবে ফলগীল নিঃশোৌষত হওয়াব কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। 
অজন্র লোককে মৌদন ভুনভোম্্রনে আপ্যাষিত কবা হইল । 
গোবখ্নাথজীব দোহাই দিয়াও কোনো কোনো সগষে আর্ত ভক্তেবা বাবা গল্ভীর- 

নাথেব যোগৈশ্বর্ষেব প্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম হইতেন। অতুলাবহাবী গ্রপ্ত তাহার 
“মৃত পবে ও পৃনজন্মিবাদ” নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষ বিববণ 'দিযাছেন । 

অতুলবাবু গোবখ্পদ্ব গর্ভনমেপ্ট স্কুলে একজন শিক্ষক ৷ সোঁদন, এ বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিকক, গণ্ভীবনাথজীব অন্যতম ভন্ত অঘোবনাথ চট্োপাধ্যায়েব সাঁহত তান 
গোবখুনাথ মঠে 1গয়াছেন ৷ সেখানে পেশীহুযাই তাঁহাবা এক কবৃণ দৃশ্য দৌথতে 
গাইলেন। শহরের এক 'বাশষ্ট ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহের বন্ধা মাহলা গন্ভীবনাথজীব 
পা দুটি ধাবয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছেন । মাহলাটিব পূ বাাবস্টাবী পাঁড়তে বলাত 
গিয়াছেন। গত চার মাস যাবৎ নাকি তাঁহার কোনো পত্রাদ পাওষা যায় নাই। 
বিনাতীস্থত তাঁহার এক বন্ধুর নিকট .পণ্র লেখা হইল্লাছিল, কিন্তু তিনও কোনো 
খোঁজখবব দত পাবেন নাই । প্ত্রট বর্তমানে একবকম নিখোঁজ । ঝামেলা এডানোব 
উদ্দেশ্যে বাবা গ্রম্ভীবনাথ শান্ত স্ববে কাঁহতেলাগলেন, "মাঈ; আম গবীব সংসাবত্যাগ? 
লোক । ধিলাতের খবব আম কি ক'বে জানবো বল ?" 

পৃতরীববহাঁবধ্ুবা মাতা ছাড়িবাব পাত্র নন। নানা অনুনষ বিনবে পব 'তাঁন 
বালষা উীঁঠলেন, “বাবা আম ভালো ক'বেই জান, আপানি ইচ্ছে বলেই আমাৰ 
ছেলেব সংবাদ এনে দিতে পাবেন । ভগবান গোবখূনাথেব দৌহাই, আমাকে আপান দরা 
করদন। এ মহাসংকট থেকে এবাৰ উদ্ধাব কুন 1” 

সৌম্যদর্শন যোগীববেব আননে ফুটিয়। উাঠল মৃদু হাসেন বেখা। কাঁহলেন, “আচ্ছা 
মাঈ, তুমি শান্ত হও। দেখাঁছ এ ব্যাপাবে আম কি কবতে পাবি ।' 

তান নিজেব প্রকোম্ঠে গিষা গন্ভীবনাঘন্রী দ্বাব বদ্ধ কাঁবলেন। প্রাব চাঁ্শ 
নিট পর তাঁহাকে ফাঁবতে দেখা গেল । 



৭২ জবতেব সাধক 

এবাব মাঁহলাটিকে আম্বস্ত কাঁবঘা কাঁহলেন, “মাঈ, সাশনেব সোমবাব তোগাব পু 
গোবখপেনবে ঠিক হাঁজব হবে । এখন সে জাহাজে বষেছে। তি তাব জন্য কোনো 
দুশ্চিন্তা ক'রো না” 

, ফ্বোগীববেব উপব বৃদ্ধা মাঁহলাব শ্রদ্ধা ও িধ্বাস প্রছুব । পাত্রে আগমনেব সংবাদ 
ও তাঁছাব মুখেব আম্বাস পাইথা "তান গ্থান ত্যাগ কাঁবলেন। 

সৌঁদনকাব এ ঘটনা সম্বন্ধে অতুল গণ্মহাণব বলাখিষাছেন। “পনেৰ বুধবার 
অপবাছ প্রা চাবটেব সময, অঘোববাবু আমাকে ডাবষা পণ্টাইলেন। তাঁহাব 
বাধলোতে উপাগ্থিত হইযা দোঁখলাম একজন পাহবী গোধাক পাঁবাহত ধহজ্দস্থানী 
যুবক তহাব সাঁহত কথোপকথন কাঁবতেছেন। আমাকে দৌখযা অঘোববাব; বাংল 
ভাষাষ বাঁললেন, ইনিই সেই বদ্ধাব নিব্দাদ্ষ্ট পুত্র । বাবাব কথামতোই পণ? 
সোমবাব এখানে আঁসিষাছেন। বাবাব সাঁহত ইহাব মাষেব সাক্ষাতেব কথা ইনি এখনও 
কিছ; জানেন না । আসি ইহাকে ও তোমাকে এখনই বাবাব নিকট লইযা বাইব । বাবাকে 
আঁগি মহামানব বলে মনে কাঁব।""*আজ তোগাব বহ দিনকাব একটা কুসংকাবের 
মূলোচ্ছেদ হইবে । 

“বাবা একা পর্বমতো তাঁছাব কুঁটবেব সন্মৃখে দালানে বাঁসঘা আছেন । তব:ুণ 
ব্যাঁবস্টাব বাবাকে দৌখয়াই অত্যন্ত ?বাজ্মতভাবে বাঁললেন-_-হ্যালো বাবা । ইউ 
আব ছাষাব।' অঘোববাধূ এবাব ধিবন্তভাবে বাঁললেন, 'বাবা ইংবেজী জানেন না 
আমবা সকলে উপাঁবস্ট হইলে ব্যাস্টাব সাহেব এবাব হিন্দিতে বাঁললেন, 'আপান 
এখানে কবে আসিলেন» আমি আজ জাহাজ হইতে নামধা হীঁম্পাঁবযাল মেল 
ধাবধাছিলাম। কিন্তু সে গাঁডিতে আপাঁন ছিলেন বাঁলযা তো আমাৰ মনে হয না।' 

“অধোববাব: ব্যাঁবস্টাব সাহেবকে বলিলেন, তোমাব কায মনে হইতেছে, তুম 
বাবাকে যেন ইছাব আগে অন্য কোনো চ্থানে দেখিষাছ । সত্য ক?” 

“ব্যাবিস্টাব_ খুব ত্য । আমাদেৰ জাহাজ যখন বোম্বাই হইতে এক ?দনেব পথ, 
তখন আঁম বাবাকে আমাব ক্যাবনেব ঠিক বাঁহবে দৌখতে পাই 1 একজন দাধ্কে প্রথম 
শ্রেণীব নিকটে ঘ্ীনতে দৌখষা আম বাঁহব হইযা আঁসথা তাঁহাব সাহত গ্রাধ পাঁচ 
মানট কথোপকথন কাবষাছিলাগ ৷ তাহাব পৰ্ বাবা 'কিদ্তু অন্যাদকে চালযা যান ।' 

“আম কাঁহলাম, 'আপনাব কি গনে পড়ে, কবে কোন্ সমঘ আপান জাহাজে বাবা 
সঁহত কথা কাহযাছিলেন ৮ 

“পাঠক জানেন, এ বুধবার সম্থ্যাব পৃবে বাবা নিজেব কক্ষে প্রবেশ কাঁবধা প্রা 
৪০ ানট উহা মধ্যে অবস্থান কাঁবধাঁছিলেন। অথচ ব্যাস্টাব সাহেব বাঁললেন যে, 

সময তান বাবাকে জাহাজেব উপব দৌখতে পান । এ সমস্যাব উত্তব এই যে, সঙ্গমে 
দেহে এ জাহাজে উপাস্থিত হইযাছিলেন 1» 

মহাযোগীব এবুপ যোগাঁবভূতিব প্রকাশ অন্যান্য বহ: ক্ষেত্রেও দেখা যাইত । 
ভাছাড়া, একই সঙ্গে বান গ্থানে স্থুলদেহে তাঁহাব আবির্ভাবের তথ্যও একদল ঘনিষ্ঠ 
শিষোব জানা ছিল। 
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গম্ভগবনাথজী তখন যোগাঁসীদ্ধি উল্তুঙ্গ চুডাষ আধাষ্ঠত। সমাধ ও রক্গধ্যানেই 
তাঁহাব দিনেব আঁধকাংশ সমধ কাঁটযা বাইত ৷ কিন্তু এই সক্ষমলোকচাবী মহাপদবদষের 

দৃষ্টি হইতে স্থল জগতেব মানৃষেব ক্দ্রতস ইচ্ছা বা অভাব আঁভযোগণুকু কখনো 
এডাইষা যাইতে পাবিত না । গন্ভীবনাথজীব শিষ্য বিনোদাবহাবী দাশগুপ্ত তাঁহাব 

স্মৃতালাপতে ইহাব কিছ;টা উল্লেখ কাবিষাছেন ! 
মঠে বামেশ্বব নামে এক িশোব বষস্ক ভূত্য ছিল, গে বাবা মহাবাজেব সেবা- 

পাঁবচর্য কবিত। একাঁদন দ্িপ্রহবে নাথজীব প্রসাদ পাইবাব্ পৰ গন্ভীবনাথ তাঁহাব 

প্রকোষ্ঠে বাঁসযা বিশ্রাম কবিতেছেন। এ পমযে বিনোদবাব7 চুপ চাপ ঘবে প্রবেশ 

করিলেন । বাবাজীব সেবাব কোনো সুযোগই তান এ যাবৎ পাইতেছেন না। আজ 
তাঁহাব বড ইচ্ছা হইযাছে, বামে*্ববেৰ হাত হইতে টানা পাখাব দাডাট নিষা নিভে 

কিছুক্ষণ দিদ্রাবত বাবাকে ব্যজন কাঁববেন । 
ঘবেব 'িতব প্রবেশ কবিষাই বিনোদবাবু কিন্তু থমাঁকষা গেলেন । গল্ভীবনাথজী 

খাটে উপাবষ্ট আব বালক ভৃত্যটি তাঁহাব কাছ ঘেশধষা দাঁডাইযা আছে৷ বাবা 
সকালবেলাষ বেদানা, আপেল প্রভাতি ফলেব অজদ্র ভেট পান | উহাবই দুই তিনাটি হাতে 
নিষা তান নাডাচাড়া কাবতেছেন । উদ্দেশ্য-ানাবাবালতে বাঁসষা খাওযাব জন্য 

বালক ভৃত্যাটকে দুই চাবটি ফল দিবেন । দানদখী বালককে আদব কাঁবযা িছ? 
খাইতে দিবে এমন আপনজন কেহ নাই। তাই নিজেই গোপনে তাহাকে এগুলি 
বাহিব কবিষা দিতেছেন। ঠিক এ সমষে অপব একজনেব আকাঁম্মক আগমনে দাতা ও 

গ্রহীতা উভযেই চঈমকিষা উঠলেন । 
বিনোদবাবু বাঁধা নিলেন, এ সমষে সেখানে তাঁহাব অবস্থান মোটেই সমীচীন 

নষ। তাই তৎক্ষণাৎ প্রকোঙ্ঠ হইতে বাঁহব হইষা আিলেন। 

মঠএপ্টেটেব বর্মচাবাদেব কেহ কোনো অপবাধমূলক কাজ কাঁবলে গন্ভীবনাথজী 
তাহাকে কঠোবভাবে তিবগ্কাব কাবিতেন। কখনো কখনো তাহাকে অপব কাজে বদলী 

কবাও হইত । বিল্তু কোনো অপবাধীকে ববখাস্ত কবাব জন্য শিব্েবা চাপ দিলে 

তান বাজী হইতেন না। ব্যস্ত হইবা বাঁলতেল; “বেচাবা না খেষে মববে ? তোমবা 

দক ওকে আবো অভাব ও পাপেব ভেতবে ঠেলে দিতে চাও ৮? 
দীন দবিদ্র গ্রাতবেশী এবং প্রজাদের তান ছিলেন পিতা এবং প্রারপালক। কোনো 

প্রকাব সাহায্য বা আশ্রষ একবাব বেহ চাহিষা বসিলে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কৰা তাঁহাব 

দ্বভাবাবিবূদ্ধ ছিল | উত্তবকালে গম্ভীবনাথভ্রীব সমাধধমান্দিবের সম্সচখে তাই অনেক 
দঃচ্ছ গ্রজাকে অশ্রুমোচন কবিতে দেখা বাইত | তাহাধা খেদোন্তি কবিত 'বুডো মহাবাজ ! 
আপাঁন আজ কোথাষ ল:ীকযে আছেনঃ যেখানেই থাকুন- আমাদের ওপব আপনাবকৃপাদ্ষ্টি 

যেন থাকে । আমাদের দুঃখেব কথা শোনবাব, অভাব মোচন কববাব যে আব কেউ নেই 1" 
শুধু মানুষই নষ, ইতব প্রাণীব দলও মহাযোগাীব দ্েহস্পর্শ হইতে বাত হয নাই। 

বারান্দা অথবা মঞ্ঠগ্রাঙ্গণে উপবেশন কাঁবলেই কুকুবেব দল আনিযা তাঁহাব পা ঘোঁষষা 
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শুইয়া পাঁড়ত। যত ধূলমালনই উহাবা থাকুক, বাবাব শান্িধ্য হইতে উহাদেব নড়ানো 

বাইত না। কুকুধদের উত্ত্যঙ কাঁবতে গেলে তান নিজেই ভঙ্দেখ নিষেধ কাঁবতেন | 

বনোদবাবুব লেখায় এক বাাত্রন একাঁট চগৎকাৰ দ্য ফুট উাঁঠবাছে--“একাঁদিন 

শেষবান্রে +বাবাব ঘবে খটখট, শব্দ শাববা দসজা খাঁলধা প্রবেখ কাঁধয়া দৌখ, বাবা 

তাঁহাব খাটে বন হইতে বুট ছিশীড়ুা ইদ্রুবগঠীলকে বাঁটিবা দতেছেন। হঠাৎ 
আমাকে দোঁখবা যেন লঙ্জা পাইযা 'তাঁন খাটে িধা বাঁদলেন এবং আমার চিন্তাকে 

অন্যাদকে ধাঁবত কাঁববাব জন্য আমাকে তাযাক সাজতে বলিলেন । বাবাব চক্ষে কেহ 

ফখনও এক ফোঁটা জল "দেখে নাই, কিন্তু তাঁহার অন্ঞঃকবণাঁটি যে অত্যন্ত কোমল ছিল, 
তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহাবের গ্রাত পদে ইহার সাক্ষ্য পাইয়াছি।” 

বেশমী বস্ত্র গরুভীবনাথজী কখনো পাঁরতে চাঁহতেন না। কোনো ভন্ত বা শিষ্য 
এব্প পাঁবচ্ছর ভেট গুলে তান উহা সরাসাঁরভাবে ফিবাইযা না দিযা নিকটগ্ছ সেবক 
শিষ্যকে কোথাও উঠাইযা বাঁথতে বাঁলতেন । 

একবাব একাঁট বেশমী বন্ধু পবার জন্য তাহাকে বাব বাব অনুবোধ জ্ঞপন কবা 
হইলে আসল বথাটি প্রকাশ পার । "তান শান্তদ্ববে বাঁলতে থাকেন, “যাবা রেশম 
সুতো উৎপন্ন কবে, তাবা পোকাৰ সঙ্গে গুটিগুলো ফুটন্ত গবম জলে ফেল দেয় । 
জীবন্ত পোকাগ্লো যাতে বেশম না কেটে ফেলে সেজন্যই এ ব্যবস্থা । কিন্তু এর ফল 
বহ; পোকাব মৃত্যু ঘটে” 

সকলেই বাঁঝিলেন, এজন্যই রেণমণ বন্য প্রাত বাবাব এমন বিতৃষ্কা। 

১৯০০ সাল হইতে গম্ভীরনাথজী লোকগ্বুঝূপে আত্মপ্রকাশ করেন । যোগী 
জীবনের এক করুণাধন অধ্যাষ এ সময়ে উদ্মোচিত হইতে দেখা যায় । বহর মুমুক্ষ 
ও ভন্ত তাঁহাব নিকট আসতে থাকে, ইহাদেব মধ্যে বি সংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্য 
লাভে ধন্য হয। এ ভাগ্যবান্দেব মধ্যে বাঙালীব সংখ্যাই ছিল বেশী । 

মহাযোগী গণ্ভীবনাথজীব প্রতি গ্রভুপাদ বিজবকৃষ্ক গোস্বামীব শ্রদ্ধার অন্ত ছিল 
মা। তিন নিজে যেমন যোগীববেব 'িকট হইতে সাধনা নিদেশাঁদ নিতেন, তেমান 
মুম্ক্ষু ও ভন্তদেব মধ্যেও এই শীশ্তধন মহাপ্ব্যষেব গুণকীত'নে তাঁহাব ধিবাম ছিল 
মা। ঈশ্ববপ্রাঁপ্তব পথে গোস্বামীজী সদগুবু লাভেব উপব অত্যাধক জোব দিতেন এবং 
এ সময় অনেককে 'তাঁন বাবাব ভাশ্রয় গ্রহণে উৎসাহত কাঁনতেন । তৎকলাীন বাংলাব 
শাক্ষিতসমাজে বাবা গণ্ভীবনাথের কথা গোঁসাইজীব উৎসাহেই বেশী প্রচাবিত হন এবং 
এই মহাযোগীব চাবাদিকে ক্রমে কমে আশ্রষগ্রার্থাৰ ভিড় জমতে থাকে । 

লোকমনুখে গন্ভীবনাথজীর 'লোকোত্তব জীবনেৰ মাহমা শ্ানযা বহু ভক্ত দর্খনা্থাঁ 
আসিয়া জ7টতে থাকে । আবাব অলৌককভাবে নির্দেশ গ্রার্ধ হইঘাও কম সংখ্যক 
লোক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কৰে নাই। 

কুমিল্লাব এক ডান্তাব বড় ভগবদভেন্ত ছিংলন । একাদিন ?তানি স্বগ্ন দেখেন, একটি 

অপারচিত স্থানে তিনি উপনীত হইয্লাছেন। সেখানে এক সৌম্য, দিব্যদর্শন যোগী 
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তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান কাঁবলেন ৷ এ অধ্ভুত স্বস্নেব নাহতার্থ কি ভাগ্ডাব তাহা বুঝিতে 
পাবেন নাই। 

কিন্তু এ সম্পর্কে তাহাব ব্যাকুলতা ক্রমেই বদ্ধ পাইতে থাকে । 
তাঁহাব এক বন্ধু গোস্বামী বিজবকৃষেব শিষ্য । হঠাৎ একাঁদন ইহার সঙ্গে 

ভান্তাবেব দেখা । প্রস্গর্ূমে তাঁহাব অন্তবেব আলোডুনেব"্কথাও প্রকাশ হইষা পড়ে । 
বন্ধুঁটিব সব কথা শুনিয়া সাবস্মষে কাহলেনঃ “তোমার স্ব্নে দেখা এ মহাত্মা 

বোধহষ গোবখ্পুরের গন্ভীবনাথজী । তুম আঁবলম্বে তাঁবই কাছে শবণ নাও ।” 
কষেকাঁদনেব মধ্যেই ডক্তার আকাঁম্মকভাবে তাঁহাব যাতায়াত ব্যষেব উপযনুন্ অর্থ 

প্রাপ্ত হন। ইহার পর গোবখৃপদবের মঠে পৌঁছিয়া তাঁহাব বিস্মযেব সীমা বহিল না। 

ববলেন-দ্বপ্নেব এই পাব স্থানটির দূখাই তিনি দৌখযাছেন। আবন্বাবা গল্ভীবনা 
তাঁহার দ্বন্নদক্টে গুরুদেব । রর 

দীক্ষাদানেব পর গম্ভীবনাথজনীকে তান তাঁহার জ্ব্নম্বন্থে প্রশ্ন করেন। উত্তবে 
বলেন, “বেটা, তোমাব সঞকাব ছিল, আর তোমার সঙ্গে আমাব পূর্বের স্বন্থও ছিল 1” 

নোয়াখালি জেলাব সুদূব অগ্চলের এক বালকও এবুপ স্বস্নযোগে একবাব গন্ভার 
নাথজীর দিব্য ঘ্র্তিট দর্শন করে। এ মহাত্মা কে -বালকেব তাহা জানা নাই। 
অথচ ইহার চরণোপান্তে পেশছিবাব জন্য সে উকুণ্ঠিত হইষা উঠে। একাঁদন ফেণীতে 
আসিযা কোনো পাঁরচিত বাত্তির গৃহে সে গম্ভীরনাথজীব আলোকচিত্র দর্শন কবে। 
এটিই যে তাহাব স্ব্নদষ্ট মহাপুরুষের প্রাতকৃতি তাহাতে আর ঈন্দেহ থাকে না । 

বালক ভর্তাটর ব্যাকুলতা কমেই বাড়িতে থাকে এবং পাথেয় সংগ্রহ কাঁবযা শান্রই 
দে সম্দর গোরখুপ্দবে উপনীত হর। ল্লান্ি তখন প্রায় তিনটা । এ সমযে মঠে 
উপাস্থিত হইয়া সে দেখে বাবা গম্ভ্বনাথ বারান্দাক্স একটি ল্টন জবালাইষ। বাখিষা 
থাটিযার উপব নীনবে বাসা আছেন, দৃবদেশাগত বালক ভভ্তাটব জন্যই তান যেন 
প্রতীক্ষমাণ। প্রণাম কবামানুই যোগ্পীবব নেহভরে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা কবিলেন। 
জানাইলেন, তাহাব বিশ্রামে 'জন্য শধ্যার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেইশঠক কৰা বাই্যাছে। 

মরমনাসিংহেব একটি ভন্ত বালকেব আঁভিজ্ঞতাও কম বিচিত্র নর । অরপ বয়সেই সে এক 
যোগসাধকেব নির্দেশে ধ্যানাভ্যাস "শুরু কবে। একাঁদন আসনে উপাবষ্ট থাকাকালে 
বাধা গল্ভারনাথজীব 'দব্য মূত্তিট তাহাব মানসপটে ফুটটিযা উঠে। ববিস্মষ আনন্দে 
বানক অধীব হয, এবুপ কোনো গহাপুরুষের চিনপ ইতিপূর্বে গে কখনো দেখে নাই, 
তাহা কথাও কখনো শুনে নাই'। কিছীদন পবে বাবা গল্ভীবনাথেব এক শি্যব 
সাহত বানকটির যোগ্ায্যেগ চাপিত হব এবং স্বঈপকাল মধ্যে সে যোগীববের আশ্রনর 
লাভ কবে। 

অলৌকিক উপাবে যে ভন্রদেব সাঁহত গন্ভীবনাথজী যোগাযোগ ছ্াপন কবেন তাহাদেব সংখ্যা নিতাত্ত কম নয় । এ সম্পাকতি কার্কাবণেব ধবন দৌখবা মনে হয ঈম্বর-নি্দি্ট বিশেষ কোনো বিধান অনদযা্ধীই ঘোগ্গীবর তাঁহাব সম্ভাব্য শিষ্যদের 
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অন্তবসত্তাষ 'নজেকে গ্রাতফালিত কাঁবতেন । অমোঘ-আকর্ষণেব ফলে তাহাবা একেব পব 
এক ছযটযা আসত । 

যোগীববেব "বিশিষ্ট শিষ্য, অধ্যাপক শ্্রীতক্ষষকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাঘ াখষাছেনঃ 
'্বভাবতই মনে হয় যে, বাবাজী তাঁহাৰ শিষ্যমণ্ডলীকে আহবান ও আবর্ষণ কাঁরয়া 
আপনাব কৃপাষ তাহাদেৰ কোলে টানা লইযাছেন এবং তাহাদেব জীবন পার্থক কাবিষা 
'দিযাছেন। অথচ সাক্ষাৎ দর্শন কালে কখনো "তান ইহাব কোনা পাঁবচয প্রদান বাতেন 
না। অলৌকিক দর্শন সদ্বন্ধে কেহ সাহস কাঁবধা কোনো কথা ?জজ্ঞাসা কাঁধলে তান 
প্রারশই বালতেন--ফ্বদ্ন তো স্বপ্নই, সোঁদকে তোমাদেব এত মনোযোগ দেবাব দবকাব 
কি” দুএকজন ভন্ত নিতান্ত আকুল হইবা কখনো জিজ্ঞাসা কীবতে থাঁকলে তাহাদের 
তান সান্তনা দানেব পুবে বাঁলতেন, “তোমাদেব সাথে সদ্ব্ধ ছিল' অথবা বাঁলতেন 
“তোমাৰ সংস্কাব ছিল" 1” 

যোগীবব গরন্ভীবনাথজীব অলৌকিক শান্তি দূবদবান্তেব কত মুমক্ষুকে টানিষা 
আনিষাছে, তাহাব কব্ণাব স্পর্ণমাঁণ কত মানুষকে বগপান্তাঁবত কাঁবযাছে! এইসব 
জীবন্ত মানুষদের সঙ্দে অগবীব আত্বাও কখনো কখনো মহাপবূষেব কৃপা হইতে বাত 
হয নাই। 

একবাব একাঁট ভষ্ট গম্ভীবনাথজীব নিকট সম্গীক দীক্ষা গহণেব গসদ্ধান্ত কবেন। 
এ বিষষে তাঁহাব স্তরীবও ব্যাকুল্তা কম ছিল না। 'ক'তু মাহলাটিব দূভণগ্যন্মে ইহা 
ঘাঁটযা উঠে নাই। অঙপাঁদন মধ্যে আকাঁঃকভাবে তাঁহাব লোকান্তর ঘটে। 

কিছযীদন পৰ ভন্ত গ্বামীটব দগক্ষা গহাণেব ব্যবস্থা ঠিক হইল। গণ্ভগবনাথজশীকে 
তিনি কবজোডে কাঁহলেন, “বাবাম আমাৰ স্ত্রীব বড় আভলায 'ছিল, আমাব সঙ্গে একন্রে 
দীক্ষা নেবেন। আজকেব শত অনঃষ্ঠানে তাঁর অপূর্ণ বাসনা চাঁবতার্থ হোক, ত রি 
ওপব গ্বুকপা বার্ধত হোক-_এ'আমাব একান্ত মনত 1» 

গম্ভনবনাথজীব কাছে বাব বাবই সকাতবে তান এ. গ্রার্থনাট নিবেদন রি 
বডি | 

অক্ষষবাধ এ ঘটনাব,এক মনোজ্ঞ বিববণ 'দযাছেন-_“যোগাবাজ প্রথমে ধীবভাবে 
উত্তব দেন, প্রেতাত্মাকৌদীক্ষা" দেওযা-কিবুপে সদ্ভব? যোগীবাজেব পক্ষে যে 'ইহা 
অসম্ভব নয, সা বধ্বাস দীক্ষার্থীব "ছিল । চ্বামশীটব একান্তিক ব্যাকুলতাষ যোগীবাজ 
দুইখান আসন স্থাপন কাঁবতেই নির্দেশ দেন ।- দীক্ষার্থী স্বামীটি গবে:দোবব সম্মনুে 
এবখাঁন আসনে উপবেশন কিলে 'তাঁন তাঁহাকে চক্ষ্য মুত কাবিষা বাঁসতে আদেশ 
কবেন। 

“দীক্ষা লাভেব সঙ্গে সঙ্গে গিষ্যেব'অনৃভব হইল যে, তাঁহাব পর্কীও দীক্ষা লাভ 
কবিষা কৃতার্থ হইলেন । গুবুদেবেব অসাধাবণ কব:ণাষ তাঁহাব হাদয আনন্দে পাঁবপর্ণে 
হইল। অন[ভীতিব উপব বিশ্বাস 'সদরড কবিবাব নামত, তান, বনীতভাবে পর্ন, 
কাঁরলেন---তাঁহাব স্্ীব দীক্ষালাভ হইযাছে কিনা ৮ গুবদেৰ মদক্ববে উত্তব দিলেন 
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হা । অহেতুক কূপ গুরুদেব ক্পা কবিষা মৃতেব আত্মাকেও আকর্ষণ 
পূর্বক আপনাব চবপপ্রান্তে আনষা দীক্ষাদন কীবলেন, ইহা ভাবতে ভাবতে তাঁহাব 
হদয বিস্মষে, ভান্ততে এবং কৃতজ্ঞাষ বিহ্বল হইফা পাঁডল * 

িষ্যদেব কাছে ষোগীবব গন্ভীবনাথেব প্রধান উপদেশ 'ছল-_পীবশ্বাস বাখুনা+--- 
পবচাব কবৃলা 1 গুবু এবং ঈশ্ববেৰ প্রীত বি*বাস এবং আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহাব প্রথম- 
বাক্যের মূল কথা । দ্বিতীষাট জ্ঞাপন কাঁবত-সতত পাঁববর্তনশীল মাযাছন্ন 
সংসাব সম্বঞ্ধে বিচাবেব কথা । এই বিচাবেব মধ্য দিষা জ্ঞান লাভেব নির্দেশ তিনি 
দিতেন । 

কিন্তু এ সমস্ত উপদেশ ছিল যোগীগুবু গ্ভীবনাথজীব বাঁহবঙ্গেব কথা । অন্তবঙ্গ 
ক্ষেত্রে তাঁহাব প্রদত্ত দীক্ষা ও সাধন বহুতব সাধু সন্ন্যাসী ও শিষ্যেব জীবনকে চবম 
সার্থকতাষ ভাঁবষা তুলিত। তাঁহাব কণাগ্রাপ্ত শিষ্যদেব যেসব অধ্যাত্ব-আঁভিজ্ঞতা ও 
অতীন্দষ অনুভূতব কথা শোনা যাষ, তাহা কম বিস্মষকব মষ । 

শিষ্য ও ভন্তদেব দৈনদ্দিন জীবনেব উপব যোগ্গীববেব সদাসতক দান্টাট প্রসাবিত 
থাঁকিত। তাহাদেব মনোলোকেব সামান্যতম তবন্গটিও তাঁহাব অন্তবে প্রাতফালত ইইত। 

শাতধব যোগীবব দনেব পর দিন সাবা সন্তাট 'দিষা আঁশ্রতদেব জীবনকে (দাবা 
বাখিতেন। সাংসাবক ও আধ্যাত্বক যে-কোনো প্রবোজনে “বাবাব' উপব তাহাবা দির্ভব 
কাঁবতে পাঁবত। 

দর্শনা পাববৃত যোগীববেব সম্মুখে এক নবাগত ভন্ত সৌঁদন বাঁসযা আছেন! 
চা পানে তাঁহাব আসান্তি বথেন্ট, বিন্তু সংকোচবশত সেবা এতক্ষণ প্রকাশ কবেন নাই 1 
গল্ভীবনাথজী হঠাৎ অর্ধবাহ্য অবস্থা হইতে জাগ্রত হইষা তাঁহাকে উদ্দেশ কাঁবষা বালা 
উঠিলেনঃ “আবে ষাও যাও, চলঞ্দ চা তো পী লো ।” 

মঠেব উদ্যান"গৃহে বাবাগ্ত শিষাগণ কখনো কখনো সপাঁববাবে আঁসযা বাস 
কবেন। মাঁহলা ভ্তদেব কেহ বেহ হযতো গহনাপরর সঙ্গে নিষা আঁসিষাছেন। বাব 
অন্থকাব গাঢ় হইযা আপযাছে, বাগানাঁট নির্জন, তাই সবাই কিছুটা ভষে ভবে 
আছেন! অন্তর্যামী গম্ভীবনাথজী এ শিষ্যদের অবস্থা বুঁবধা গিলেন। সতকণ 
সংসাবী আঁভভাবকেৰ মতো তিনি বালযা পাঠাইলেন, গ্রহনাব বাক্স ফেন তাঁহাব গ্রকোর্ঠে 
বাঁখবা দদিষা সবলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাব । 
গল্ভীবন্যাথ একাদন ধ্যান্যাবষ্ট অবস্থাষ তাঁহাব নিজেব আসনটিতে বাসা আছেন । 

চতুর্দিকে দর্শনা? ভন্ত ও শিষ্যদেব ভিড । ধ্যান স্তিমিত নেট উন্মীলন কবিষা 
যোগ্ীবব অকস্মাৎ কক্ষেব এক কোণে অঙ্গুীল নির্দেশ কঁবলেন। দেখা গেল, সেখানে 
একাঁট ঘুর টন বাহযাছে । উহা তখনই বৌদ্রে দিবাৰ জন্য ইন্গিত কঁিধা আবাব 
তান পূব ধ্যানমন্ন হইলেন । কিন্তু ব্যাপাবটি এখানেই থামিল না। কিছুক্ষণ 
গবে আবাব তিনি নবন মৌললেন । একবাব ঘ্তেব ভাণ্ডট দেখাইয়া যোগীবব নির্দেশ 
দিলেন, উহা হইতে ক্ছন্টা অংশ একাঁট ভিন পান্রে ঢাঁলষা যেন আঁবল্বে হাতিশালাব 
দোতলাষ নিষে বাওষা হয। 



ণঃ ভারতের সাধক 

একটু পবেই ঘৃত সপ্পকিতি রহস্যের সন্ধান 'ালল। এ"দোতলাব গ্রকোন্ঠে 
একজন ভন্ত তখন স্দীক বাস কাঁবিতোঁছলেন । তানি এবং তাঁহাব স্মী যোগ্ীববের 
বড়ই অনবন্ত! একনি্ঠভাবে যোগীববেব সেবা-পকিচর্যা কৰা ছিল তাঁহাদেব জবনের 
প্রধান ঘ্রত। নানাবিধ ঘতপন্ষ খাদ্য প্রস্ভুত কাঁবিষা প্রীতাঁদন তাঁহারা বাবাব ভোজনেব 
জন্য পাঠাইতেন । আজ এ গৃতটুকু প্রেরণ কাঁবয়া গণ্ভীব্দাথজ৭ তাঁহাদেব সেবািষ্ঠাবে 
দিলেন সপ্পেহ স্বীকৃতি 

উপাচ্থিত দকলে দৌখযা সবিষ্মষে লক্ষ্য কবিল, আভুমাহিত শহাযোগীব কাছে 
ভন্ত-হদষেব ক্ষীণতম ভাবতন্ঙ্গাটন মূল্য এতটুকুও তুচ্ছ নব । 

কান্তচন্দ্ু সেন গোখুশুর শহবেব অন্যমত প্রেষ্ঠ ভান্তাব। বাবা প্রতি তাঁহার 
ভান্ত অপাঁবসীম ৷ পবেধ চিকিৎসাষ. নাম কালে কি হয, নিজেব পরধিবাবেব কেহ 
দুবাবোগ্য ব্যাধিতে আন্লান্ত হইলে ভান্তার সেন সর্বদাই গস্ভীবনাথজনল শবণাপন্ন 
ছইতেন। বাবাব নিকট হইতে কিং ধুনিব বিভূতি অথবা 'আশাববী ধূপ' লইয়া 

পবম নির্ভবতাব সহিত তানি নোগাকে ব্যবহাক কাঁবতে 'দিতেন। অগোৌণে সে আনোগ্য 
লাভও কাঁবত। 

ডান্তাব সেনেব পুত্র একবাব মবণাপল্ন কাতব হয । বাঁচবাব যখন কোনো আশাটি 
নাই, তখন তান যোগীবব গম্ভীবনাথেব 'শবণ গৃহণ কবেন'। তাঁহাব প্রদত্ত আশাববা 
ধূপেব ধেণয়া নাসিকাষ কয়েকবার দদবার'পব বালকেব বোগেব উপশম ঘটে, শীঘ্রই 
পেসংস্থ হব। 

গশিধ্যগণসহ গম্ভীবনাথজী সেবাব হাবিদ্ধাবে উপাস্থিত হইয়াছেন । সেখানে তখন 
ধলেবাব প্রাদুর্ভাব, ইতিমধ্যে কিছ সংখ্যক লোক মাবাও গিষাছে । ভন্ত উমেশবাবনতর 
সাঁহত তাহাব মুহূবীনন একটি অজ্পবযন্ক পূত্ুও বেড়াইতে আঁদষাছে। হঠাৎ এই 
ছেলোট কলেলষ আক্রান্ত হইয়া পাঁড়ল। পবের ছেলেবে লইষা এ এক মহা সংকট, 
সউমেশবাবু মহাপুবুষেব চত্ণতলে পাঁডধা বাব বাব এ বালকটিব প্রাণ ভিক্ষা চাহিত্তে 
থাকেন । সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও মনে জাগে--এ বালক যে তাহাল গব্লীব পিতাব একমাত্র 
পূত্র। এবআান্ন অবলদ্বন-উমেশবাব পাঁববাবেব বাহাবো জীবনের" পারতে কি এর 
প্রাণবন্ষা সম্ভব নয ? 
গন্ভীবনাথজ এতক্ষণ মৌনা হইযাই ছিলেন । মনে উ্বেশবাবুৰ শু চিন্তা উদগত 

ছইতে দেখযাই তাঁর দ্টপাত কাঁবলেন, তাঁহাব পৰ ছ্যাঁড়লেন প্রচণ্ড হূত্কাব। 
উমেশবাবুব ব্ীঝতে বিলন্ব হইল না, যোগীবব তাহাব মনোভঙ্গীব মধ্যে এক 

গচ্ছল্ন আত্মদ্ভাবতাব বীজ লুরাইত দোঁখতে পাইযাছেন। ভর্সনাসচক হূহত্কাব এই 
কাকণেই | ইহার মর্মার্থ-হ্যাঁ, তুমি এবই মধ্যে এন মূ্পুলূষ এবং বাব বনে 
গিষেছো যে নিজেব ছেলেব পবিবর্তে পবেব ছেলের জীবন ল্ক্ষাব অগ্রসর 
হতে চাও 1? 

অতঃগব ভন্তেব কাতন রুন্দনে কালু যোগীববকে সোঁদন কিন্তু বাঁলতে হয-- 



যোগীবব গল্ভীবনাথজ) ৫৯ 

“আচ্ছা, বাঁচেগা 1” বালকাটব সংকট সেই দিনই কাঁটিধা যায এবং আঁচবে সে 
বোগমনক হয। 

ভন্ত ও ষ্যেবা যতদুবেই অবস্থান কবুক না কেন, যোগীববেব কল্যাণহস্তখাল 
সতত তাহাদেৰ জন্য প্রসাবিত থাকত! বাবা মহাবাজ একাঁদন গোবখ্পুৰ মঠে স্বীষ 

প্রকোন্ঠমধ্যে বাঁনযা আছেন ( সম্মুখে বাঁসষা আছেন কবেবজন অন্তবঙ্গ ভক্ত । অকস্মাৎ 
ধ্যাকুলভাবে তানি জিজ্ঞাসা কাঁবলেন, শিষ্য উমেশবাবুব সংবাদ তাহাবা কেহ পাইবাছ্ছে 
কিনা? তান কেমন আছেন ? 

উমেশবাবু তখন সপাঁববারে হবিদ্বাবে গিষাছেন। সকলেই ভাবলেন, নিশ্চয় 
ভাঁহাব কোনো বপদ উপস্থিত ॥ টৌলগ্রামে তাঁহাব সংবাদ আনানো হইবে কিনা 
প্রশ্ন কাঁবলে গদ্ভীবনাথজী অর্ধীনমাঁলিত নষনে কিছুক্ষণ মৌনী থাঁকষা মদুস্ববে 
শুধু বললেন, “হ্যা, কাল দেখা হাষগ্া (৮? পান তাঁহাকে এ ?বষষে বাঁলতে গেলে 
“সংক্ষেপে উত্তব দিলেন, -পফাঁকব মং কবো ॥ অর্থাৎ দুশ্চিন্তা ক'বো না। 

কষেবাদন পবে উমেশবাবূব চিঠিতেই 1বস্তাবিত সংবাদ পাওষা গেল । যোগীবর 
গ্ন্ভীবনাথ যে সমষে তাঁহাব খোঁজখবব নিবাব জন্য ব্যস্ত হন, ঠক সেই সমষেই 
উমেশবাবদ ট্রেনে ভ্রমণ কবিতোছিলেন । গাডিতে খুব ভিড়। চলন্ত গাব হাতল 
ধাব্যা ঝুলতে ঝুলিতে হঠাৎ তাঁহাব জীবননাশেব উপব্রম হয এবং তাঁহাব স্বী-পূর্রেবা 
গাব ভিতব থাঁকিষা চংকাব কাঁবতে থাকেন। এঁ আর্ত বব প্রবেশ কবে দূরে 
অবাচ্থিত বাবা গন্ভীবনাথেব কর্ণে। মুহূর্তে বিগালত হয যোগীবরের হদয, প্রাণ 
বক্ষা কবেন উমেশবাবূব। 

আব একাঁদনেব কথা । গম্ভীবনাথজী অর্ধবাহ্য অবস্থায তাঁহাব নিজেব আদনটিতে 
বাঁসযা আছেন । হঠাত ক এক অজ্ঞাত কাবণে তাঁহাব ধ্যানাবেশ টুটিধাগেল। নধন 

মৌলিযা ব্যস্তভাবো ভান ভন শিষ্যদেব কাহিলেন, “মাষ্টাববাব; আজ মঠে ফিবে 
এসেছে ৮, 

এই মাঙ্টাব্বাবু তাঁহাব অন্যতম শিষ্যঃ নাম গ্রসহ্গকুমাব ঘোষ । শিক্ষা বিভাগ 
হইতে অহসব হেণ কিয়া গুবুব সেবার জন্য সে-সমষে 'তাঁন গোবখূপুব মঠে বাস 
বাঁলতেছিলেন। এদিন বান্ে গ্ক্্নবাবু গাঁড় কবিষা মঠে ফিবিতেছেন, পথথম্ধা 
হঠাৎ ঘোডাটি উত্তে'জিত হইধা উঠে এবং গাঁডিট ভাঙিষা ফোলবা ছহাঁটিতে থাকে! 
এভাবে তাহাল জীবন সংশষ উর িনিি হজ িন রায়ান? 
শ্ঘঘা সোঁদন বাঁচযা যান। 

গীভগবনাথজী এববাব বিছদিনেব জন্য বর রানজ রর সে 
সমবে শহবে এক শািমান সাধকেন অগমন ঘটে। ইনি নাকি যোগশত্তি সহাষে বত 
1চত্ণ বলিতে পাক্তেন এবং ইহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী শনো যাইতে 
ঘযক। [যাগ্গবলে ইনি পল দহ গবেশ কিতে পাল্নে বঁভযাও যথেষ্ট খ্যাতি ্ট্যা 

স্বায। এজ; তৎকালে অনেকে তহমক পহদেহ-2বেশী' মহাপলে ধলিছে আঁতিহিত 
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কাঁবতেন। কেহ কেহ বাঁলত, ই'হাকে ভান্তভবে স্মবণ বা জাহবান কাঁবলে দ্য দেহে 
ইনি আঁবভভূতি হইবা থাকেন । 

বাবা গরন্ভীবনাথেব এক শিষ্য মাঝে মাঝে ইনহাব নিকট বাইতেন। একাঁদন এই 
ধশব্যটি স্বগৃহে আরা এ মহাপুবুষেব প্রাত চিন্ত নিবি কবেন এবং মনে মনে 
আহ্বান জানান । অগোঁণে শরতিধব মহাপূকূষাট তাঁহাব লন্মুখে উপস্থিত হন। 

এ ?শষ্যাটিব নিকট তাঁহাব সৌদনকাব অদ্ভুত আভিন্্তাব বণ শাঁনষা গনাবী 
অন্ষবকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাব 'লাখবাছেন, “মহাপুবূৰ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে চ্াহলেনঃ 
ভদ্রুলোকাঁট তাহাতে ভীত হইলেন । ?তাঁন এক মহাপুবুবের ব্য হইবা কেন অন্যেব 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ কাববেন? িম্তু এই মহাত্বাকেও 'বনা প্রবোজনে আহরান কলা 
অন্যা হইবাছে-এইরুপ টচন্তা কাঁবতে কাঁবভে ভান বিমুঢ হইবা পাঁডলেন | 
পিবদেহ-প্রবেণ' তাঁহাকে বুঝাইধা দিলেন বে, তাঁহাব পূর্বলব্ধ গন্ছেব শি নষ্ট 
কাঁবয্লা গতাঁন তাহাকে দীক্ষা দান কাঁববেন । এশন দমষে তান দৌথখতে পাইলেন যে 
পশ্চাৎ দিক হইতে বাবাজীব জ্যোতিঃপূণ্ণ নার্ভ পবদেহ-প্রবেশীব দিকে লতা 
দষ্টিতে চাহষা আছে এবং সেই দষ্টি হইতে হেন আগ্মন্ডালন্গ বিবর্ণ হইবা পবদেহ- 
প্রবেশীকে অভিভূত কাঁববা ফৌলুতেছে । তিন সেই ভেঙ্গে হল হইবা ভাঁতচাকত- 
ভাবে নৃমদ্কাব কাঁবতে ফাঁবিতে গ্রন্থান কাঁবলেন ৷ বাবাভাব লার্তও অন্তা্হত হইল 1” 

গদ্ভীবনাথ বাবাব শিবাটি ততক্ষণে যেন হা ছড়বা বাঁচলেন । বাধাজা 
মহাবজেন প্লেহমব দৃষ্টি বে বর্মেব মতোই অঁহাকে তত আবাবত কাঁবধা বাঁখবাছে, 
এ দত্যটি প্রত্যক্ষ কবিধা তাঁহাব নবনবঘ দদৌঁদন অএ্জ্যানত হইবা উদ্ে। অনুত্ত শিষ্য 
অতঃপব গুবুজীব নিকট গিরা আপন ঘ্ুটিব জন্য বাব বাব কম ভিক্ষা কাঁবতে থাকেন ! 
অতপর বাবাব দ্রেহম্ুব জম্বাসবাণীতে তাঁহার বিক্ষব্ধে হদব শান্ত হব! 

গন্ভীবনাথজঁব যোগাবভূতি ছিল অপারগেব । কখন বাহিবের নংঘাতে; কখনা 
-বা কৃপা প্রনাজনে তাঁহাব এই অলৌকিক শীন্তব প্রকাশ ঘটিত-_লাধাবণ মানুষ ইহা 
দর্শনে হুইত বিস্মধাবমু্ট | 

কিন্তু নিজদ্ব আচাব আচবণে অথবা ব্যবহাবক জীবলেব ক্ষেত্রে মহাযোগীব 
লৌকিক ও সহজ ম্ার্তটব দর্শন নর্র্দাই প্রিলিত। নাঁনদব সত্ত্ান্ত নামলাব 

গল্ভীবনাথজী প্রধানত উকিলেব পনঘর্শেব উপবই নির্ভর কবিতেন । তাছাজা, নিজে 
কোনো কিন ব্যাধত আন্রান্ত হইল চিকৎনকেব নিেপিহতে গুববপথ্য গ্রহণে কখনো 
তিনি পনাত্মুখ হইতেদ নাঃ এদনবৰ তাঁহাকে যেন অনহাষ বালকে গতোই দেখা যাইত | 
বোগেব বন্ণাকে তান সহজভাবে গ্রহণ কবিতেন, এবং অনুচ্ছ অবস্থায় চিবাদলই দেবক 
ও ডান্তাবরেব পরামর্ণ তাঁহাকে নার্বচাবে পালন কঁধিতে দেখা যাইত । 

এববাবকাব পাডাষ তাঁহাকে তীব্র বল্পণা ভোগ কবিতে হয। ভন্ ও শিদ্যেবা 
তাঁহাব এ অবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতব হুইবা পড়েন । 

একানিষ্ঠ, বাঙাল দেবক-শিষ্য, কালীনাথ বঈিচারীব উপব তখন তাঁহাব দেবা- 
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পবিচর্ষাৰ ভাব । ব্রন্মচারী একাঁদন সোজাসুজি বাঁলষা বাঁসলেন, “বাবা, আপাঁন 
ইচ্ছে ক'বেই এত কষ্টে ভুগছেন, আব আপনাব যন্ত্রণা দেখে আমাদের প্রাণেও এত দুখ 
হচ্ছে। ইচ্ছাশীস্ত প্রষোগ কবে আপান এখনই এ রোগটা ঝেডে ফেলুন 1” 
বাবাজী কিন্তু নিবত্তব। বাব বাব তাঁহাকে এই মিনাঁত কবা হইলে তান বাঁলষা 

উঠঠিলেন, “ক্যা, মণ্যষ ভগ্নবানৃকী কব্লী পলট দেঙ্গে ৮ কেন, আগ কি ভগবানের 
বিধানকে উল্টে দেব ? 

১৯১৪ সালেব শেষেব দিকে গম্ভীবনাথজীব একটি চোখ দুবাবোগ্য ব্যাধতে 
আরান্ত হব ৷ '+গব হষ, তাঁহাকে কাঁলকাতাষ আনিবা ভাল সার্জন দ্বাবা অস্তোপচাৰ 
কবা হইবে । নিতান্ত সুবোধ বালকেব মতোই যোগাীবব এ ব্যবস্থা মানবা নিলেন । 

পবে কিন্তু বুঝা গেল+ এই বোগ প্রকৃতপক্ষে মহাপুবষেব এক ছলনা মান । নিজেব 
নেত্রচাকংসাব অজুহাতে বহু মুমুক্ষুব নেনরউন্মীলনেব ব্যবস্থাই সে সমযে তিনি 
কাঁবতে চহেন। কলিকাতা প্রবাসেব অবসবে বাংলাব একদল ভাগ্যবান দাধনাথাঁকে 
কৃপা বিতবণই মহাষোগীব আসল উদ্দেশ্য ৷ 

দীক্ষাদান বা শিষ্যগ্রহণে প্রথম জীবনে গন্ভীবনাথজীব ?বশেষ উৎসাহ দেখা যাইত 
না। ১৯১৫ দাল অবাঁধ খুব কম সংখ্যক লোককেই 'তাঁন আশ্রষদান কবেন। বোধহয় 
সে অবাধ তাঁহাব দীক্ষিত শিষ্যেব সংখ্যা একশতকেবও বেশী ছিল না। 

তাঁহাব এবাবকাব কাঁলকাতাষ অবাস্থিতি উন্মোচিত কবে তাঁহাব লোকগব; জীবনেব 
এক নূতনতব অধ্যায | বহ7 মুক্তিকামী নবনাবীকে তান কালিকাতাষ অবস্থানকালে শিব্য- 
বুপে গ্রহণ কবেন । ইহাব পর অনেকে গোবখুপদুবে ?গষা তাঁহাব চবণাশ্রফলাভে ধন্য হয । 
মবদেহ তাগেব পূর্বে গদ্ভীবনাথজীব বাঙালী শিষ্যদের সংখ্যা হয প্রাষ ছষ শত। 
 দাঁক্ষাদান সম্পর্কে বাবা মহাবাজেব এই সমযকাব ওদীর্য দৌখিযা তাঁহার পদুবাতন 
শিষ্যেব্য বাঁস্মিত হইষা ধাইতেন ৷ তাঁহাবা সহর্ষে বালিতেন, “বাবা যেন বাংলা এসে 
কল্পতবু হযে বসেছেন ।” 

বাবা কীলকাতাষ থাকাকালে কুলদানন্দ ₹ক্গচাবীজদ এবদিন কষেকজন শিষ্যনহ 
তাঁহাব চবণ দর্শন কাঁধতে আসেন । যোগীবব তখন আহাবান্তে বিগ্রাম কাঁবতেছেন । 
প্রভুপাদ বিজবকৃষ্ণ গ্োস্বামীজীব গ্রাতি ববাববই গল্ভীবনাথজীব 'নাবড প্লেহ ছিল। 
তাই তাঁহাব 'বাশিষ্ট শিষ্য কুলদানন্দজীব আগমনে তান খুব হর্ষোধফুল্প হইযা উঠিলেন, 
বিশ্রাম ভঙ্গ কাঁবযা তখাঁন পাগ্রহে সবাইকে নিজ কক্ষে ভাকাইবা আনলেন । 

সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত কাঁবযা কুলদানদ্দজী জোডহস্তে কাহছলেন “বাবা, গোঁদাইজীল 
প্রীতি আপনাব যেব্প কৃপা ছিল, এ অরধীনেব প্রাতও যেন সেবুপ কূপ থাকে 1” 

গোঁসাইজীন শিষাদেব উপব দাপ্টিপাত বাঁববা*বাব বাব তান আশ্বাস দিতে লাগিলেন 
_হাঁঃ হাঁ 1৮ 

অদ্্রেপচাবেব পব চক্ষুবোগ আরোগ্য হয এবং গল্ভীক্নাথজী গেবখ্পবে হা 

ভা সা*(প১)৬ 
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দফাঁকয়া যান । কিছুদিন এখানে থাকিবাব পব শেষ বাবেব মতো তন হাবদ্বাবের 
পূর্ণকুম্ভ মেলায় যোগদান কবেন। 

্মকুণ্ডেব সাম্নিকটে নাথজীব দলিচা। এ ছ্ছানাট তখন নাথপন্থী সাধুসম্তদের 
ছ্বাধা পর্ণ হইযা ?িবাছে। তাঁহাব সঙ্গে বহৃতব ভন্ত ?ণষ্য বাহয়াছেন, তাহাদের নয়া 
?তাঁন এই ভাড়াটে বাঁড়তে থাঁকিবেন, ইহাই সকলেব ইচ্ছা । 

বাবা গম্ভীবনাথ কিন্তু সকল ব্যবস্থা উপ্টাইয়া দিলেন প্রথমে উপাস্থত হইলেন 
মাথজীব দালচাষ। তাঁহাব উপাস্থাততে সমাগত সন্যানীদেব মধ্যে আনন্দেব হিল্লোল 
বাহযা গ্েল। কিন্তু এই জনাকী্ণ দাঁলচাষ গুব্ুদেবেৰ কষ্ট হইবে ভাঁবিধা শিষ্েবা 
তাঁহাকে ভাড়া বাঁড়তেই স্থানান্তাঁবত কাঁবতে ইচ্ছুক । 

দালচাব তবৃণ প্রবীণ সমস্ত সাধূবা 'কন্তু এব্যবগ্থাব ?াববোধী। সোতসাহে 
তাঁহাবা বাঁলতে লাগি'লনঃ “না-না, বাবা আমাদেব এখানেই থাকবেন । তিনি যে 
আমাদেই একান্ত নিজস্ব ধন। আমবা কখনই তাঁ.ক ছেড়ে দেবো না।” 

ইহাদেব অনুবোধ বাবা এড়াইতে পাবিলেন না, গুঁটিকযেক শিথ্যসহ এই দলিচাতেই 
রাঁহযা গেলেন । অপব শিষ্যেবা অন্যান অবস্থান বাঁবতি লাগলেন । 

নাথজীব দালচাঘ অবস্থান বধাব কালে সহস্র সহস্র লোক বাবা গন্ভীবনাথকে 
দর্ণন কাঁবতে আসিত। শুধ্দ নাথপন্থী সাধ; এবং গোহান্তেদাই নষ সবণ্রেণীব 
নবনাবীই এই মহাশীন্তধব যোগীকে দর্শন বাঁধতে তখন আগহব্যাকুল । অন্তবেব শ্রদ্ধার্ঘয 
অর্পণ কাঁবযা তাহাবা কৃতকৃতার্থ হইত ॥ 

হাবদ্বাব পূর্ণকুদ্ভ হইতে 'ফাববাব পব যোগীবব মাত দুই বংসব স্থল শবাবে 
বর্তমান ছিলেন । অন্তবঙ্গ ভন্ত শিষ্যদেৰ মণ্যে তাঁহাকে বাঁহাবা এ সমধে লক্ষ বাঁবতেন। 
তাঁহাদেব দান্ট সমক্ষে ফুঁটিযা উঠিত মহাপুবুষেব নৃতনতব 'দবাব্প। ত'ছাড়া, 

দেখা যাইত, একাঁদকে যেমন জাগ্গীতক বস্তুনিচয়েব উপব ভাঁহাব ওদাসীন্য বাঁড়বা 
য।ইতোছ, তেমনই ধাঁবে ধীঁবে নি ভুঁবিষা যাইতে ছ্েন বহস্যঘন অন্তরখীনতাব গভীবে ? 

উাদগ্ন শিষোবা দৈহিক স্বাচ্থোষ বথা জিজ্ঞাসা কাঁরলে তান শুধু সংক্ষেপে উত্তর 
দিতেন, “আচ্ছা হ্যাষ 1৮ 

গোবখপ্বেব সাল্নকটে যোগী;চোঁক। জাগ্রত শিবালাঙ্গব এট এক মহাঁসদ্ধপনঠ। 
সে-বাব শিবনাতিব সময গম্ভীবনাথজী সেখানে যাইযা তিনাদন আঁতবাছিত কাঁরষা 
আসিলেন। লক্ষা কবা গেল, শবীব তাঁহাব বড়ই দূর্বল হইযা গিষাছে। কয়েকাঁদন 
পবে যোগীবব সকলে জানাইযা দিলেন, শীব্বুই নি এবাব মফঃস্বলে যাইবেন। 

কথাটি শুনিষা সক'ল ভাবালন, বাবা হযতো মাঠব জাঁম্দাবীব কোনো বশে 
স্থানে গিবা কিছুকাল 'বশ্রাম নাত চান । উৎবাণ্ঠিত গশধ্েবা প্রশ্ন তুঁলিলেন, তাঁহার 
এই দুল শবীবে অন্য কোথাও *ড়াচড" কবা কি ভাল হইবে ? 

যোগীবব সহাসো উত্তব দিলেন, “?তামাদেব দুশ্চন্তাব কোনোই কাবণ নেই । 
স্থানাট পরম নির্জন রমণী । সেখানে হবাস্থ্য ভাল হববই তো সম্ভাবনা 1” 



যোগীবর গল্ভীরনাথজী ৮৩ 

মফঃস্বলে যাবাব বদন শ্থিব কাঁবতে হইবে । পীঁঞ্জকা দেখাব পৰ শুভ সময ঠিক 
হইল ৮ই চৈত্র, বাবুণী ঘ্রযোদশীব দিন । এ মফগস্বল যান্রাব বিশেষ উদ্দেশ্য কি গন্তব্য 
স্থানাটই বা কোথায সে বহস্য উদঘাটনে কেহ সৌদন সমর্থ হয নাই । 
বাবাব শবীব কিন্তু ক্রমে আবও খাবাপ হইতেছে । এ অবস্থায় কি কাঁবযা তান 

মফগ্গ্বলে যাইবেন£ শিষ্যদের নিনাঁতপূর্ণ প্রশ্নের উত্তবে গন্ভীবনাথজী বাহা 
বাঁলিলেন তাহা আবও বিত্রযান্তকব, আবও গা কুদ্ঝ্টিকাষ আবাঁবত। 
উদ্াসভাবে 1তাঁন কাঁহলেনঃ “সেখানে তো িপদেব কোনো কাবণ নেই। সেখানে 

একবাব গেলে ক্বাগ্থ্য ভাল হবেই+সে ষে সকল কু ভালমন্দেব অতীত-_ 
চিবশান্তিধাম £* . 

সেই পূব: শার্দন্ট মহাবাবৃণী তাঁথতেই, ১৯১৭ সালেব ২১শে মার্ট তাঁবখেঃ 
মহাযোগী তাঁহাব মবদেহ ত্যাগ কাঁবলেন। তাঁহার কাঁথত বহস্যমন়্ 'মফঃ্বলেব' গু 
অর্থ এবাব সকলেই বুবিতে পাবলেন। 



স্বায়ী ভাস্করালন্দ লরদ্তী। 

কানপুব জেলাব দৈথেলালপুব এক নমবে শাস্রন্্ ব্রাহ্মণ ও ভন্ত কাবিদেব জল্ম- 
ছ্ানবূপে খ্যাতি অর্জন কবে। পণ্ডিত মিশ্রলাল 'মগ্র এই গ্রামেবই এক নেতৃদ্থানীর 
ব্যাত। উদ্াবচেভা ও ধর্মীনত্ত ব্রাহ্গণবুপেও আবালবদ্ধবনিভাব ভান দন্ানভাজন 1 
দোঁদিন বেলা গ্রাঘ পাঁড়বা আঁনবাছে, হঠাৎ কোথা হইতে তাঁহাব গৃহে তিনটি দন্ন্যাসা 
আদীসর়া উপস্থিত । প্রণা্ ৰমাপনেব পব পাঁণ্ডত 'গ্লীলাল হ্যন্তকবে দাঁড়াইবা আছেন, 
এমন দময় প্রাচীনতম সাধুটি তাঁহাকে নিকটে ভাঁববা কহিলেন; “মশ্রীলালঃ আজ 
বারে তোমাৰ একটি পঢরদন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে । বলে সে বহঃ গুমক্ষু নানবকে দেবে 
গথেব পর্ধান। কিন্তু একটা বা । এ শিশু জন্সেব গৰ কাউকে তাব নখে দর্শন 
কনতে দেবে না, আব ভূমিষ্ঞ হবার পবই আমাদের তুমি অন্তঃপচুবে ডেকে নিবে বেধো 1”? 

মিশ্রীলালেৰ পরী আদনগ্রসবা । নেই বান্রেই-১৪৩৩ ধাষ্টাব্দে পুক্তা নগ্তমা 
তাথতে 'তীন বর্বলক্ষণবুত এক সন্তান প্রব বনেন। বন্যাপীদল শিশুকে দর্শন 
কবাব গৰ সৌঁদন গৃহেব জঙ্গনে হোম অনুষ্ঠান দদ্পন্ কাঁনলেন | পবদিন প্রত্যুষেই কিল্ছু 
তাঁহাদেব আব কোনো দম্ধান পাওনা গেল না । 

পাঁণ্ডতেব নবজাত দন্তনকে দেখিবার জন্য ভোব হইতেই ?ভড জাগতে থাকে । 

তাছাডা, অপাঁবচিত সন্ধ্যাসীদেন আগমন ও হোগেব বাহিনী শানবও লোক সোঁদন 
আঁতমানাব কৌতুহলা হইবা পড়ে । দুলদূবান্ত হইতে আনধা তাহাবা শিশ্লীলালের 
গৃহে জড়ো হইতে থাকে । শিশঃ মোভিলানবে বেনু ববিবা গাণ্ডতেব অঙনে নোদন 
অপূর্ধ আনন্দেধ বন্যা বাহঘা যাব । 

উপবোন্ত ঘটনাব পন আঠাবো বংসন আঁত্রাস্ত হইবাছে ! এই গৃহেই আবাব ঘটিল 
আব একটি লবজ্জাতকেদ আবিভ্গব। বন্ধ পণ্ডিত িউালাল আঁজকাব দিনে আরও 
বো আনন্দোচ্ছল । তাঁহান প্রারণীপ্রব ম্যোতিবাদেন বে এবি পসন্তান জন্মগ্রহণ 
হাব [হে। 

বাব বাব তিন পৌগনুখ িবাদণ কাবা চঞ্চল হইতেছেন, মনে এনে গাঁডবা 
ভুঁলিতেছেন বুখ-্বপ্নেব গ্রানাদ | কি বিনা দেখে বদ্রাঘতেন ঘযভাই দেদিন লব 
গছ হঠাৎ হব দবপর্বস্ত । পাঁণ্ডিভেল গৃহে ল্র্রাশ নোল পোনা যাব, গ্রানবানাবা 
উচ্চাঁবত হইবা উঠতে! নকলে শীননা বিদ্নৃত হব, ঞলালেন পরলে প্রতিভাবান যুবক 
মোতিলন। চিন্তে গৃহ ভ্যাগ্গ বাল্ব কোথাও চাঁলবা গিবাছে । 

পুতে জন্দেদ সঙ্ধে লন্দর ঘোতিবান প্রদাদ গাঁণবাছেন । সংদাব জশবলেন এই 
এ রর টু &, পা ই 

নৃতনতদ বর্ধনে ঙ্গানবা নিতে হাহাব এন বোনোহতেই দেদিন সাধ দেব ন্যই। 
শর চপ 85 ০ সত ০ ৩১ জীবনেন চন দি্ান্তাও ভখন তিনি হেণ বলেন । ভবুণী ভার্য ও নবজাতি সন্তানের 

০ তি, ইডি হালা হালি নু শৈ 

নাবাগাশ চিবতনে ছিন বিনা লহর্গভ হন ভিনি চ্যান দন্ধানে | 



স্বামী ভাস্কবানন্দ সবস্বতী ৮৫ 

আঠাবো বংসব পূর্বে পপ্ডিত মিশ্রীলালেব গৃহে নবজাত পুত্রের আবির্ভাব ষে 
আনন্দধাবা উৎসাবিত কবে, আজকাব দিনে তাহাবই অন্তর্ধান সেই প্রোতধাবাকে খাণ্ডত 
কাঁবষা দিষা গেল। 

বিষষাববন্ত মোতিবামেব এই গৃহত্যাগ সূচনা কবে এক সার্থক যোগ্ীজীবনেব ৷ 
ভাস্কবানন্দ সবস্বতীবূপে ভাবতেব অধ্যাত্বগগনে উত্তবকালে তাঁহাব অভ্যুদব ঘাঁটতে 

আমবা দেখি । 

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগৃহেব সন্তান মোতিবাম। িশোব ববস হইতেই সংস্কৃত শান্তর ও 
সাহিত্য অধ্যষনে ছিল তাঁহাব প্রবল আপান্ত। মেধা ও প্রতিভা ছিল তাঁহাব প্রচুব, 
তাই সমস্ত কিছু পাঠ তান আতি সহজেই আধন্ত কাঁবতেন । সতীর্থ ও শিক্ষকগণ ইহা 
দৌখষা চমকৃত হইতেন। 

তীক্ষমধী বালকেব অন্তর্লেকে কিন্তু সদাই বাঁহষা চলে বৈবাগ্যেব এক অন্তঃসাললা 
ধাবা । মাঝে মাঝে ইহাব বাহঃ্প্রকাশ সকলকে সচাকত কবিষা তোলে । পুত্রের 
ভাবান্তব দর্শনে মিশ্রীলাল মাঝে মাঝে শাঁঙ্কত হইবা পডেন। তাইতো! সংসাবের 
মাষা বন্ধনে তাঁহাকে না জডাইতে পাঁবলে তীঁন নিশ্চিন্ত হইতে পাবেন কই । আত্মীষ ও 
বন্ধুবান্ধবদেব পবামর্শ গ্রহণ কাঁবষা পাঁণডত এক বূপলাবণ্যবতী কন্যাব সহিত 
মোতিবামেব বিবাহ দিলেন । 

শাস্রপাবঙ্গম না হইলে রাহ্গণ-সম্তানেব চাঁলবে কেন » তাই বিবাহে পব অধাযনেব 
জন্য মোতিবাম কাশীধামে প্রেবিত হন । 

গ্রাতভাবান্ তবুণ সতেবো বংসব বষসে তাঁহাব অধ্যষন শেষ কাঁবষা মৈথেলালপদবে 
আ্বাসলেন। কিন্তু বৈবাগ্যে যে আগুন এতাঁদন তাঁহাব অন্ত্তলে আত্মগোপন 
কাবিষাছিল, কাশী হইতে 'ফাঁববাব পব তাহা আবো তার হইবা উঠে। গাণ্ডত্যেব 
খ্যাতি ও সম্মান, পাঁববাবেব প্লেহবন্ধন ভোগবাসনা, কোনো কিছুই নৌঁদন তাহাকে আব 
বাঁধিযা বাখিতে পাঁবতেছে না । 

অজানা অমৃতলোকেব হাতছামিটি পেছিবা গিষাছে তীহাব হদষে । উদাসীন 
মোতিবাম তাই ব্মেই গভীব ও অন্তর্ংখীন হইষা উঠেন। এমনই সমযে পাত্রের এই 
জঙ্মসংবাদ । 

মোঁতবামকে সৌদনই চূড়ান্ত 'সিন্থান্ত গ্রহণ কাঁবতে হইল। মধ্যবান্রিতে তান 
গ্ৃহত্যাগ কাঁবলেন ৷ 

মুমুক্ষ; পাবরাজকবূপে অতঃপব তান উজ্জধিনীতে উপনীত হন । মহাকালেশবব 
শিবেব আঁংজ্ঠানন্গেত্র এই পৃণ্যভীম। কলনাঁদনী শিপ্রাব তটপ্রান্তে সাবি সাব মান্দব 
ও ্লানেব ঘাট । অসংখ্য তীর্ঘযান্রী আব ভন্ত সাধকেব পূজা ও স্তবগানে দিঙ্মপ্ডল 
মুখবিত। পথধাটে দণ্ডী সন্ন্যাসী ও পবমহংসেব ভিড । মোতিবাম ছিব কনিলেন, 
এই পাত্র তীর্থে কছূকাল অবস্থান কাঁববেন। 

একবস্মে কপর্দকহীন অবস্থাষ তান বাহিব হইযাছেন--তাই আকাশব্যাত্ত ছাড়া 



৬ ভারতের সাধক 

আব গত্যন্তবই বা?ক? প্রত্যুষে প্ণ্যতোয়া শিশ্রার অবগাহন কবিযা মহাকালেদবর 
নান্ঘবে ধ্যানরত থাকেন, কখনো বা উজ্জীয়িনীর তাবে ভাবাঁবষ্ট অবস্থায় বাঁদয়া থাকেন! 

উদ্জয়নীর *মগানে মোতিবাম কিছুকাল আঁতবাহিত করেন । বহু যোগ, তান্তিক 

ও বৈদান্তিক বহ সন্ন্যাসীব সান্লিব্যেও তান আসেন, কিন্তু তাহার অধ্যাত্বজীবনের ভূক 
দ্নবাঁবত হয কই? কে দিবে তাঁহাকে মৃক্তিপথেব সন্ধান? অভাম্ট সাদ্ধিব চাঁব- 

কাঁঠাটই বা রাহর়াছে কাহাব হাতে ? 
মোতিবাম আবাব পাঁবরাজনে বাহির হইয়া পড়েন । ইহাব গর তিন-চাব বংনবকাল 

দৃতান দ্বারকাষ কাটান, এক গ্রাসদ্থ জ্ঞানমার্গীঁ লল্ন্যাসীব নিকট বেদান্ত অধ্যবন কবেন। 
উজ্জীয়নীতে ফাঁরয়া আঁসবা মোঁতিবাম কৃতসংব্প হন সন্ধ্যাস গ্রহণে । এই সময়ে 

তাঁহার ব্যস প্রায় সাতাশ বংসব ৷ 
বর্জ্ক মহাপ্বুষবূপে সে সম দাঁক্ষণাত্যে শ্রীসংপূর্ণানন্দ সরস্বতীব খ্যাতি 

পবিব্যাপ্ত । মোতিবাম তাঁহাব কৃপা লাভ কবেন এবং ভাঁহাব দ্বাবাই দীক্ষিত হন 
লন্যাসধর্মে। 

পূর্বাশ্রমেব সমস্ত পরিচয় এইবাব নিঃশেষে ঘুছিঘা গেল, বজ্জঞসত্র ত্যাগ কাঁবযা 
ভিন গুবুপ্রদর্ত নূতন নাম গ্রহণ কবিলেন--ভাস্কবানঞ্দ সবস্বতা । 

ইহাব পব বেবানদীব তীগ্থিত এক *মণানে থাঁকযা কিছকালেব জন্য তানি কঠোব 
সাধনা বত হন । 

সন্যাসজীবনের প্রথা অনুযাধী স্বামী ভাস্কবানন্দ একবাব তাঁহাব জন্মস্থান 
মৈথেলালপবে দর্শন কাঁবতে আঁগসলেন। যে পত্র ভীমষ্ঠ হওয়া সঙ্গে সঙ্গে তান 
সংসাব ত্যাগ কাঁবয়াছিলেন, সংসাবেৰ মাষা ত্যাগ কাঁবষা ইতমাধ্য দে পবলোকে গ্রস্থান 
কাবিযাছে । 

আত্মগবিজনেধা তাঁহাকে চিনতে পাঁবিধা কাঁদতে লাগিল । কিন্তু তাহাদের 
নাত ও অশ্রুজল দর্বত্যা্থী স্ল্যাসী মোতিবামকে ধাঁবরা বাঁথণত পাঁবল না । 

ইহার পব শব হষ ভাল্কবানন্দেব তীর্থ পাঁক্রমা 1 প্রাষ ন্রযোদশ বসব ব্যাপিরা 
ভাবত ভ্রমণেব পব তান হবিদ্বাবে উর্গান্তত ছন। এই সমবে নৌভাগ্যক্রমে গিখ্যাত 
বৈদান্তিক অনন্তবামেব সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ ঘটে ৷ এই স্বনামধন্য আচার্ষের নিকট 
শিক্ষা গ্রহণেব সাযোগ তিন ছাঁডলেন না। তাঁহাব সাহায্যে বেদান্তশাস্রের নিগড 
তত্তরসমৃহ তানি আধত্ত কাঁবতে সমর্থ হইলেন । 

অতঃপব িবপৃবী কাখীধামেব আহবান আসিষা যায়। পণ্যতোক্না গঙ্গাব তটে 
পোছিবা ভাস্বকবানন্দ এবাৰ যে কৃচ্ছ্রত অবলদ্বন্ কবেন, তাহা তাঁহাব নাধনজীবনের 
এক বিশ অধ্যায়! আহাব দিহাব সম্ত কিছ তখন পাবত্যাথ কবিষাছেন। গঙ্গার 
বালৃতটে শাঁত ও গ্রাত্মে সমভাবে অবাস্থিত থাকিয়া বিশ্বনাথজীব আরাধনার তান 
নিমগ্স। একান্ঠ সাধকের অন্তবে অহোবান্ন চলিতেছে ইন্ট ধ্যান । মার সাধনায় 
সিদ্ধ হইবাব জনা তখন 'তান জীবন পণ কাযা তপস্যাষ বাঁসয়াছেন 
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“বেদব্যাস' পান্নকাব সম্পাদক ভ্ঘববাবু তাঁহার এ সমধকাব তগশ্চর্যাব কাহিনী 
বন্ধে ?লাখযাছেন--“ছ্বামাজী তীব্র শীতেব সমঘ 'ববস্ম দেহে জলেব উপব ঠিক 
একখণ্ড কাচ্ঠেব ন্যাষ ভাসা বেডাইতে বড় আনন্দ বোধ কবিতেন | প্রচণ্ড গ্রীত্মেব 
সমধ উত্তপ্ত বালুকাব উপবীনজ দেহে শাধত কাঁবয়া ধ্যান থাকতেন । সে সমষে 
তাঁহাকে কেহ কোনোবূপ আহাব কাঁধতে দেখে নাই । যাঁদ কেহ ভীন্ত কাবা কোনো 
আহার্ধ সামগ্রী নিকটে যাইযা ধাঁবতেন, তান দুব্যগুলিব প্রত একবাব 'নিবীক্ষণ কাবষা 
স্মিতহাস্যে সে দ্থান পাঁবত্যাগ কাঁবতেন। ভ্মে এত শীর্ণ হইঘা পড়েন যে উযানশানত 
পর্যন্ত বহিত হইযা যায । এই অবস্থাষ প্রাষই সমাধিস্থ থাকতেন 

কঠোবতপা জ্বামীজীব ত্যাগততিক্ষা এবং যোগ্াবভূতিব কথা তৎকালে কাশীধামের 
চারবারকে ছড়াইযা পাঁড়তে থাকে! ফলে ভন্ত ও কৌতুহলী জনতাব সংখ্যা ক্মেই বৃদ্ধ 
পাষ। দর্শনার্থীদের ভিড় তাঁহাকে আঁতষ্ঠ কাবিষা তলত, তাই জ্বামীজণ মাঝে মাঝে 
সাঁতবাইথা গরঙ্গাব অপব পাবে বামনগবে 'িবাও আশ্রষ নিতেন । সেখানে তাঁহাব 
ধ্যনধাবণাব মালত প্রচুব অবকাশ । আবাব গ্রেচ্ছামতো 'তাঁন কাশীতে বফাঁবষা 
আসতেন । 
ইহা পৰ দদুর্গবাডিব নিকটে আনন্দবাগে স্বামীজী তাঁহাব আসন হ্থাপন 

কারলেন। এ উদ্যানেব মালিক আমোৌটব বাজা । তাঁহাবই সকাতব মিনাততে এখানে 
আসেন--ফিন্তু স্বামীজীব স্পন্ট 'নর্েশে থাকে যে, এখানে কোনো দর্শনার্থীকেই 
প্রবেশ কাঁতে দেওষা হইবে না এবং কষেকজন প্রহবী এজন্য নযূত্ত থাকবে । 

প্রহবাব ব্যবস্থা ঠিক মতোই হইল । বিন্ভু জনতা এড়ানো নিতান্ত সহ হইল না । 
ভাস্কবানন্দেৰ যোগৈ'বর্যেব খ্যাতি তখন ?দকে দিকে ছড়াইযা পাঁড়বাছে। মুমক্ষু 

কৌতুহলী আগন্তুকদেব কোলাহলে এবাব 'নস্তব্ধ আনন্দবাগ নেব পব দিন গুখাঁবত 
হইতে থাকে । স্বামীজী অবশেষে তাঁহাব কৃপাব দুযাবটি উন্মুক্ত কাবলেন। দাবাদিন 
ভূগভস্থি গৃহে সাধন-ভজন কবাব পব 'তীন যখন উপবে উঠিবা আসতেন, তখন সকলে 
তাঁহাব দর্শন ও উপদেশ লাভ কাঁবষ্য ধন্য হইত । 

এ সমধে একাঁদন এক কৌতুহলী বাজা ভাস্কবানন্দজীকে পরীক্ষা কাবতে উৎসুক 
হন। এজন্য কষেকজন বূপসী গাঁণকাকে তান নিষুন্ড কবেন। তাহাদের প্রতি 
নর্দেশ থাকে, যেকোনো প্রকাবে দ্বামীজীব চিত্ত জঘ কাঁবতে লমর্থ হইলে তাহাদের 
গর্ষপ্ত পরিমাণ পুককাব দেওষা হইবে । 

গ্রভীব 'নিশীথে এই নাকীদেব আনন্দবাগে প্রবেশ কবাইবা দেওযা হইল । , আর 
রাজাবাহাদুব নিকটন্থু এক 'ঝাপেব আডালে নীববে লুকাইবা বহিলেন। 

স্বামীজী তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থাষ ভূগর্ভগ্হে উপাবন্ট কাহবাছেন । বাবান্্নাগণ 
কিন্তু দ্বাবেব কাছে আঁমযা বার বাবই 'ফাঁবষা যাইতেছে । মহাপৃবৃষের প্রশান্ত 
মীহমময় মৃর্তর মধ্যে ?ি তাহারা দৌথবাছে তাহাবাই জানে, কিন্তু সকলেবই হদর 
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কোন: এক অজানা শঙ্কাষ কম্পিত হইতেছে । বাজাবাহাদুবেব প্রলোভন আব তাহাদের 
উৎসাহত কাঁবতে পাঁবতেছে না । 

বান্ব শেষ যাম। হঠাৎ এসমযে স্বামীজীব ধ্যান ভঙ্গ হইল । দ্বারে সমাগত 
নাবীদেব উচ্চ্ববে ?তান বাঁলযা উাঁঠলেন, “যাঁদ বিন্দুমান্ত প্রাণের মাবা থাকে? এ 

মুহূর্তে তোমবা স্থান ত্যাগ ক'বে যাও |” 
বমণীদেব মধ্যে শুধু একজন ছটা সাহস সঞ্ঘ কাঁবঘা দাঁডাইবা বাঁহল, 

অপবেবা ভীত সম্মস্তভাবে ছায়া আনন্বাগের প্রাচীবেব বাঁহবে আসষা পেশীগল। 

স্বামীজীব সম্মুখে দাঁড়ানো নাবীঁটি হঠাৎ আর্তচ্ববে চীৎকাব ধনুক কাবিযা দেষ । 
অতার্কতে কোথা হইতে একাঁট বৃহদাকাব সপ* তাঁড়ধবেগে আ'সষা তাহাব পা দুইটি 

বেষ্টন কাঁবষা ফোঁলযাছে । 
গাঁণকাঁটকে এ অবস্থাষ ফৌলষা বাখিবা 'নার্বকাবভাবে স্বামীজী তাঁহান ভূগর্ভ 

গহ্ হইতে উপবে উঠিধা আসলেন ৷ 
ঘটনাস্থলে উপাচ্ছিত হইষা বাজাবাহাদনবেব অল্তবাত্মা কাঁপযা উঠিল । সপ'বোঁষ্টতা 

রমণীকে সেই অবস্থাতেই ফৌলধা বাঁখষা ভয়ার্ত হাদষে সদলবলে তান পলাবন 
কাবলেন। 

সূর্ষোদরব পব এ নাবীব নাগপাশ মোচন হয--সাপাঁট কোন এক অলৌকিক 
খ্তব নর্দেগে ধীবে ধাবে স্থান ত্যাগ কবে । 

্রষ্টা নাবীটি এবাব লঃটুইঘা পডে স্বামীজীব চবণতলে, বাব বাব তাঁহাব মার্জনা 
ভিক্ষা কাঁধে থাকে । উত্তবকালে 'বত্ত বিষ ব্্জন কাঁবধা এই নাবা সংসাব ত্যাগ 
কবে এবং স্বামীজীব কৃপাধ পাঁবণত হয় এক বাঁশষ্টা সাধিকাষ। 

স্বামজীকে ক্লমে তীহাব কৌপাঁনাঁট পাঁবত্যাগগ কাঁধতে দেখা বায । অন্তব 
বাহবেব সমস্ত ভেদাভেদ যাহাব ঘচিযা 1গযাছে, সংসাবেব সমস্ত কিছ সংস্কার, সমস্ত 
কিছ; প্ররোজন; আজ তাঁহাব নিকট নিতান্ত আকাধকব 1 তাই দেখা যাষ বাবাণসীব 
আনল্দবাগ উদ্যানের এক প্রান্তে এই সবত্যাগী সন্ষ্যাসী উলঙ্গ হইযা বাঁসষা আছেন, 
আব সভ্যজগতেব শীবাঁশষ্ট চিন্তানাফক ও আঁভজাত ব্যণন্তবা তীহাব চবণতলে ঢাঁলর়া 
গদিতেছেন অন্তনেব শ্রন্ধার্ধ । 

এক এক সগষে অলৌকক আচবশ ও সমাজেব প্রয়োজনে তান 'নজেই নিজেব 
স্বাধীনতা সামাঁধকভাবে খর্ব কবিষা নিতেন। দর্শনার্থী মাহলা ভন্তুগণ আসলে 
অচগ সমবেব জন্য কাহাবো +নুকট হইতে এক টুকবা বস্ চাহযা নিষা কঁ্টিদেশ আবৃত 
বারা বাসতেন। তাহাব পবই আবাব তাঁহাকে নগ্ন অবস্থাষ ধ্যানমগ্প থাকিতে বা 
ঘ্বচ্ছিন্দে বিচবন কাঁবিতে দেখা যাইত । 

অসামান্য যোগীবভীতব আঁধকাবীবূপে ভাম্কবানন্দ তখন খ্যাত, চাবাঁদকে ভন্ত ও 
আশ্রধার্থার ভিডেব অন্ত নাই। মহাযোগীকে এসমবে যাঁহাবাই দৌখতে যাইতেন। 
'বাঁস্মত হইতেনঃ তাঁহার যোগসামধ্য ও কবুণাধন বূপ দর্শনে । 

ভাবত ও বাহ্তারতেব বাজবাজড়াব দল থর্বনবজেনাবেল ও কমান্ডার-ইন-চীফ্ 



স্বামী ভাস্কবান্দ সবস্বতা ৮৯ 

প্রভীত যাঁহাকে বর্শন কাবধা কৃতার্থ হইতেছেন, নিবন্ন ভিখাবীও তেমন পাইতেছে 
তাঁহাব স্নেহদষ্টিব স্পর্শ | 

যোগাববেৰ নিজস্ব দৈণান্দন জীবনধাবাটি কিন্তু বড অদ্ভুত ছিল। 'নদাবূণ 
শীতে নিশীথেও এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে আনন্দবাগের শিশবাসন্ত দূর্বাদলেব গধ্যে 
পবম আনন্দে শাঁধিত থাঁকতে দেখা ষাইত। 

“ব্দব্যাপ' পাঁপকাব সম্পাদক ভূববাব্ তাঁহাব দিনচর্চা পন্পর্কে লাখবাছেন 
“স্বামীজী চত্বাবংশ বংদব বসে আনন্দবাগে আগমন কীবযা, বেমন অনাবৃত দেহে 
বামহস্তোগাব মস্তক ন্যস্ত কবিক্না নিদাবুণ পৌষমাসেব শীতেও ভুমিতে শষন কাঁবয্য 
বানর যাপন কাঁবতেন্,, দেহত্যাগের শেষ সম পর্বনও তাঁহাব এই িষমেব ব্যাতদ্রম 

ঘটে নাই। পূর্বেও যেবুপ পিপাসা শূত্ককণ্ঠ হইলেও পাননষ পান্তরাভাবে তাঁহাব 
জলপান কবা হইত নাঃ দেহত্যাগেব শেষ সময পর্বন্ত নাত সত্তেবও জলগানার্থে 
আনীত পানপান্রে কোনোমতেই 'তাঁন জলপান কাঁবতেন না। বাঁদ কোনো দর্শনার্থ 
লোটা হস্তে লইবা তাঁহাব নিকট আগমন কাঁবতেন, তাহা হইলে এ লোটা লইবা 
জলপান কবতঃ তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ কবিতেন, নতুবা কৰপন্টেই তাঁহাব পানপান্রের কার্ষ 
কবিত | 

পানপান্ধ অভাবে স্বামীজীব অপতীবধা হইতেছে ভাবিধা একবাধ এক ঘানষ্ঠ শিষ্য 
তাঁহাকে একাটি গাথবেব জলপান্ প্রদ্ধান কবেন। বৈবাগ্যবান্ মহাপব্ষ ?িতহান্যে 
তখনই এট সম্মুখে দাঁড়ানো এক ব্যতিকে দান কাঁবলেন ! 

প্রাই তাঁহাকে বাঁলতে শুনা যাইত, “সাধু সর্বদা অবলম্বন ক'বে থাকবে 
আকাশব্ত্তি আগামীকালেব জন্য সণ্চব ক'বে বাখবাব তাব আঁধকাব তো নেই 1৮ 

একবাব তাঁহাব এক সন্ব্যাসী শিষ্য পবেব দনেব জন্য সামান্য কিছ; বন্ধনকাচ্চ 
সংগ্রহ কাঁবষা বাখেন | একথা কানে যাওবা মান স্বামীজী তাঁহাকে ডাকা আনবা 
কঠোব ভাষাষ ভর্ঘসনা কাঁবতে লাগলেন । 

বাজা; মহাবাজা ও গ্রেন্ঠীদেব মধ্যে তাঁহাব অনদ্বাগী ভন্তেব সংখ্যা কম ছিল না। 
ইহাবা প্রাই বাঁডভার্ত দূগ্পাপ্য ফলমূল, খাদ্য ও অর্থাঁদ আনন্দবাগে প্রেবণ 
কাঁবতেন ৷ আশ্রমে আনামান্্ অমানই তাহা চাবাদকে বিতাঁবত হইষা যাইত । 

কাশ্মীবেব মহাবাজা এববাব তাঁহাকে গুণাম কাবতে আঁসিষা এক সহস্র বর্ম 
প্রণামী দেন। স্বামীজীমহাবাজ তখীন এই ভেট স্পর্শ কাবা িবাইযা দেন। 
কহেন, “আমাব একটা আঁতীবন্ত কৌপীনও নেই, ফোথাৰ এসৰ টাকাকাঁড আম বাথবো 
বলতো $% 

কাশীব নুপাঁতি একাদন ঝুডিভার্ত বহু ফল-পাকভ পাঠাইযাছেল। ছ্বামীভ 

তাঁহাব অভ্যাসমতো তখনই উপাচ্ছিত ব্যাদেব মধ্যে ইহা ?বতবণ কাঁবতে বািল্নে। 
ভন্ত ও সেবক বামচবণ তেওবাবীজীব কিন্তু ইহা মোটেই মলঃ নত হইল না। ্খ্ধ 

হইযা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পাঁচভূতে মালিহা এগতেল খইঘা যাইবে। গবামগলী 
মহাবাজকে কোনো 'বছুই দেওষা সল্ভব হইবে না। 



৯০ ভাবতের সাধক 

নৌদন দ্ৰমীজীব আহাৰ হইঘা গিরাছে। গনেব দিন তাঁহাকে কু ফল 
খাওয়াইবেন মনে কাঁধবা তেওগুরাবভন দবতবেব দন উহাব কবেকটি বন্নেব বিতৰ 

নর্ধজে স্বামদজীব দর্ন্টকে ফাঁকি দেঁওবা ন্ভব হইল না । তান পাঁবহানের নুরে 
বাঁলধা উঠলেন, “কেও বামচলণঃ তৃম্ পরনহংসকা ভাপ্ডাবা বনাতে হো 2” 

ধনা পঁড়িবা ?গনা তেওবাসীজা বড় লাঁল্ত হইবা পাঁড়লেন। প্বাদাজী এবার 

তাঁহাকে পান্তরনা দিবা মধুব কণ্ঠে কাঁহলেন, “বানচনণ» তুমি হযওভা হনে করছো যে, 
আমাব এদব খাওবা হবান । কিল্তু তু তো জানো না- আন এই ভন্তদেব উহা 

দিবে এগুলোব দ্পূর্ণ আদ্বাদ গ্রহণ কবোঁছ 1১ 

্বামীভান ভব্দের মধ্যে বাজা ও শেঠদেব সংখ্যা বথেটি ছিল । এজন্য বাঁহবাগত 
ব্যান্তরেব কেহ কেহ মনে কাবিতেনঃ তান বুঝি ধনী ও প্রতিপভশালী ব্যাতদেব প্রীতই 
বেশী আকৃষ্ট । অবশ্য ঘানি লোকদেব কাছে তাঁহাব প্বনুপটি অজানা হিল নয! 
নংদাবেব মদত ভোগনখে অবলীলাব পণ্চাতে ফোৌলধা 'বাঁন চালবা আনিবাছেন, যোগ 
পাধনাব ঘহাাদ্ধ বাহাব কবতলগতঃ পনান্রেন ধনী ও আঁভজাতদেন ল্য দেই 
মহাদত্যাদীর কাছে কতটুকু £ তাই দেখা বাইত, বাঁশবাব আধা জাবেৰ পত্র 
নিকোলাদ এবং ভাবতেন প্রধান নেনাপাত দ্যব উইীলিন্ম লকৃহার্ট গ্রভ্ীত পৰস্থ ব্যান 
বেমন এই মহাবোগীন আশিন ও শ্ভেঙ্হা পাইতেন, তেনান গ্র্তীদন প্রভাতে বাবাল 
প্রবপান্ত' দনহদন কাঙ্জাল রহাই তেলীও তাঁহাকে দর্শন কাঁঘতে মা আসলে ভান চল 
হইবা উঠিতেন । 

আনদ্রবাগে উপস্থিত হইলেই নহাই তেল পর্তপ্রথমে তাঁহাব সাক্ষাতেৰ সৌভাগ্য 
লাভ কাঁনত। “জাও ঘেবে বাপ” “আও ঘেলে বাপ' বালব দ্বানাজরনী তাহাকে পস্ম 
দ্লেহে দদ্ভাবণ জ্ঞাপন কাঁবতেন 1 ধনী ও পকচ্ছ লোকদেব ভিন্ডু বীবুদেৰ অনেক নমৰ 
দর্শনে অনহীবধা ঘটিত । দ্বামীী তাই ধাবে নাওে তাহাদের নযবধান জন্য একাট 
দিন দত্তাহে ঈনাদর্টি কবিষা দিতেন_ লে দিনাটতে আভজ্রাত দর্শনাথীরদেব আনদ্দবাগে 
ঢ2কতে দেওব। হইত না । 

দর্শন কাঁলতে ঘান । তান তাঁহার 'মোব ছ্রাম্পদ্ আ্য।তড' নামক পুস্তকে নে ননবকাৰ 
এক মনোহব বর্ণনা দিষাছেন-_ 

“দর্শনের জন্য আনন্দবাণেব একপ্রান্ছে ববাইকে জামাদেৰ দাঁড়াইদা থাকিতে হইল 
অপেকমান থাকার নমষ বুঝতেঁছিলাম বে, দোদন স্বানাজান দক্দনিলাভ বড় দহন 
হইবে না. কাসণ, দৌদন 'তাঁন তাঁহার নাক্ষারপ্রাথী নাজা-নহাবাজযারগকে দর্শন না দিলনা 
শুধু লনা নিগ্ন স্তবেব জনতাব নাহতই দেখা কাঁবতেছন। আভিভ্রাত্য ও 
পদমর্বাদা এ মহাপুবুষেব কাছে িহুই নক, সকলেই তাঁহার দুতে দমান। এক 
এক দমবে তান প্বেচ্ছামতো রারাজডার ন্দেই শুধু দেখা করেন, আব একাঁদল 
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দীনদবিদ্র লোকদেৰ দর্শনদানেই [তান উন্মুখ-ধনীর দল সৌদন তাঁহাব সম্মুখ হইতে 

গবতাঁডত হইতেছে 1৮ 

হাস্যবসাঘ্বক বনাব জন্য এই মার্কিন সাহিত্যকে খ্যাঁত তখন পবশ্বব্যাপ)ী। 

এসমযে [তান কালকাতাধ আঁসিষা পেখছিলে ছ্ধীলশম্যান' কাগজেব প্রীতানাধ প্রশ্ন 

কাঁধলেন, “ভাবতবর্ষে এসে আপাঁন যা দেখলেন তাব ভেতব কোন বন্তুট সর্বাপেক্ষা 

উল্লেখযোগ্য 2" 
ধৃতাঁন তৎক্ষণাৎ উত্তব দিলেন, “বেনাবস ও সেখানকাব পাবিন্াত্বা মহাপদব 

একথা বাঁলতে বাঁলতে স্বামী ভাস্কবানন্দেব উলঙ্গ ছাঁবাঁট তান সর্বসমক্ষে খ্যালযা 

ধাঁবলেন। 
সাংবাঁদকটি কহিলেন, “এ বড় দিস্মষেব কথা । সকলেই জানে আপনাব বৌণষ্্য 

হচ্ছে, আপাঁন এমন সব প্রসঙ্গ উথথাপন ক'বে লোককে হাসাতে পারেনঃ যাতে হাসবাব 

মতো মোটেই কিছ নেই । এ উলঙ্গ সন্ন্যাসীব কথা আগাঁন উথ্থাপনা কবায আমবা 

ভেবেছিলাম, না জান তাঁকে 'নষে আপাঁন কত কিছু হান্যবসেব অবতাবণা কববেন, 

আমবা হেসে খুন হবো । এখনব্যাপাব দেখীছ অন্যব্প |” 
তিন শ্র্ধাভবে কাঁহলেন, “তান যে ঈশ্বব-প্রাতম 1” 

এই জ্বনামধন্য সাহিত্যিক তাঁহার ভ্রমপগ্রন্ছে গ্বামীজীব কথা উল্লেখ কবিবা 

াখযাছেন, “ভাবতেব তাজমহল অবশ্যই এক পবম বিস্মঘকব বন্তু, যাব মহানীয দ্য 
মানূষকে আনন্দে আভভূত কবে, নূতন চেতনায় উদ্ধ্ৰ কবে । কিন্তু ্বাগীজীব মতো 

মহান: ও বিস্মষকব জীবন্ত বস্তুব সঙ্গে তা কি ক'বে তুলনীয হতে পাবে £ এ যে জীবন্ত, 

এতে ধ্বাস প্রশ্বাস বধ, এ যে কথা বলে? লক্ষ লক্ষ লোক এতে আস্থা ছ্থাপন কবেঃ 

ভগবান ভেবে ভীন্ত কবে, কৃতন্রতাব সাহত এর পুজো কবে 1? 

মার্ক টোষেন তাঁহাব ভ্রমণগ্রন্ে এই ভারতীষ মহাপুবুষের কথা বাব বাব শ্রদ্ধাভরে 
উল্লেখ কাবযাছেন। 

সুপ্রাসস্ধ থুইষ্টান ধমণচার্ধ ভাও ফেষাববার্নও স্বামীজীব দর্শন লাভেব পৰ প্রকাশ 

কবেন, “স্বামীজীব সামনে দাঁড়ষে আম পাঁব্তা ও সততাব এমন এক ভাবমব বন্গ 

অন্তবে অনুভব কবোছ, সমগ্র খুন্ট জগ্গতে যাব গমতুল্য গছ আম কখনো দৌথ নি 1” 

এ দেশেব বহৃতব শিক্ষিত ও আঁভজাত শিষ্য ভ্জদেব মধ্য দিবা বাঁহভণবতের 

ধদদ্বাদকে স্বামী ভাস্কবানন্দেব নাম প্রচারিত হইতে থাকে । এই খ্যতনামা 

“হোলিম্যান অব্ বেনাবস' বা কাশাব পারবা মহাপুবুষকে দর্শনেব জন্য নবশ্বের বৃহ 
মনীবী ও প্রভাবশালণ ব্যনত ব্যগ্র হইযাছিলেন। “জার্মান পাঁডত ডবদন, বাশিবার 

জাব মিকোলাসেব পনর গ্রভৃত ছিলেন স্বামীভশব এই সব দর্শনার্থীবি ভন্যতম 

ঠ 
1 

কাশীর সমকালশন মহাপুব্বদেব অনেকের অকৃষ্ঠ ত্বাকীত দ্বাদীতী লা 
কাঁরধাছিলেন। ই'হাদেব অনেকের সহিত সৌহাদর্যবন্ধনে তি, আবদ্ধ ছিলেন । 
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প্রাসদ্ধ বৈদান্তিক লল্ল্যাসী বিশব্ধোনন্দজন চিবকাল স্বামী ভাম্কবানল্দকে 'বডদাদা" 
বলিবা নদ্বোধন করিতেন । মহাযোগী তৈজন্দ খ্হানাজেন সাঁহত গ্বামীজীব প্রগাড় 
সখ্য ছিল এবং সাক্ষাৎনান্রই উভবে উন্ভঘবে সৌজন্য দেখাইতেন । 

গ্রভুপাদ বিজবরৃষ্ষ গোদ্বানী। কাশীতে লাদ কদাব কালে মাঝে মাঝে ভাস্কবা- 
নন্দরীকে দর্শন কাঁবতে বাইছেন। তাঁহাব আশনর্বাদ লাভ কিবা গোস্বামীজীব 
আনন্দের নীমা থাকত না । একাঁদন ভান ভাদ্কনানল্নজীকে দর্শন কাঁবতে আদষা 
দেখেন, তাঁহান পদপ্রান্তে বাঁসবা জনৈক মহাবাজ্া বহু দ্ৰর্ণগন্রোপূর্ণ একটি থালা 
তাহাকে 'নিবেদন বাঁবতেছেন। কিন্ত হ্বামীজণ এটি ফিবাইবা দিলেন । কম্মনে এ 
মহাবাজকে আনন্দবাগ ত্যাগ কাঁবতে দেখা গেল! গ্বামীজীকে উদ্দেশ্য কাঁবঘা সোদিন 
গোস্বামীজী ভীন্তভবে বেক প্রশা্ত-প্লোক উচ্চাবণ কাঁন্বশছলেন । 

ভাস্কবানন্দজ্রদীব দক্ষিত শিবের দখ্যা ছিল গ্রাব লক্ষািক । আব ইহাদের 
মধ্যে বাভল্ন অগ্চলেব কত বাঁচব নলনাবীই বে দেখা বাইত তাহাব ইঘস্তা নাই'। 
কাশীধামে সে সে একদল দ্দরশাল্য পাণ্ডা উপদ্ুব বাঁববা বেডাইত, ইহাদের কবলে 
পাঁড়লে নিবীহ বান্রীদেব গিপদেব সামা থাঁকিত না । গ্বামীজী কিল্তু বাঁছবা বাহিয্না 
এই পাণ্ডাদেব মধ্যেকাব বড বড় পাফডীদেবই কবিতেন তাঁহাব শিব্যদলভূত্ত । এজন্য 
অনেকেই বিস্মৰ প্রকাশ কাঁবতেন, সমালোচনা কবিতেও ছাঁড়তেন না। বিল্ভু গবে 
দেখা িবাছে, কুখ্যাত এ দব পাশ্ডা মহাপদবুষের কৃপাবলে ধাঁবে ধীবে নৃতন মানুষে 
বপোন্তাবত হইবা গগবাছে। 

ভাদ্কবানন্দজনীব বোগাঁবভূঁতিন কাহিনী দে-নমধে পাবা ভাবতে জ্তনশ্রীততে 
পাঁবণত হব। ভন্তদেব অনঃবোধ ও আবদ্রাব বক্ষা কাঁবতে গবা এবং অনেক জঙ্গব 
তাঁহাদের বল্যাণাথে অবলালাষ তান নানা অলৌকিক শাব গ্রকাধ। কাঁববা বাঁসিতেন। 

যে বদ্তু তাঁহাব নিকট নিতান্ত নগণ্য, বালকেব ভ্রাঁড়াবন্তুব মতো তুচ্ছ, দর্শনার্থা ও 
ভন্তজনেব মানসপটে এব এক লগ তাহাই দেখা [দত অগ্রাকৃত বাঁ্মনেখাব চাঁকত 
আবির্ভাববূপে । 

বাঁলকাতা হাইকোর্টেব দিচানপাতি স্যব বষেশচচ্ছু গতর হ্বামীজীন নিকট মাঝো 
গাঝে যাইতেন ! একদিন তত্তালোচনা গুনঙ্গে বমেশচন্দু কহিলেন; “ন্বানীজী, আপনি 
প্রাঘই বলেন এই জগৎ 'নতান্তই অলীক-_াবা ঘ্রান! 'কল্ভু আপনাকে শ্পর্শ কনবাব 
কালে তো তা আমাৰ মনে হয না 1” 

এই কথা কৰাঁট বাঁলতে বাঁলতে 'তাঁন ভাঙ্কবানন্দ গহাবাজেব চবণস্প্ণ কবেন। 
'বন্তু চবণ হইতে হদ্তটি উঠাইতে না উঠাইতেই দাঁবস্মবে দেখেন এক আঁনম্বাস্য দৃশ্য 1 
স্বাগীজীব হুল দেহাট মহে্তে কোথাধ ভন্তাহ“ত হইবাছে। 

দ্মশণবেই আবাব গ্ুলদেহে সেখানে আঁব্ভূত হইবা জ্বামীজী স্যব বস্পেচন্দুকে 
বাঁলতে লাগলেন? “এবাব বূবাতে পাচ্ছো তো? সমস্তই অলদক না হলেটলামি 
এবপেভাবে প্রা ক্ষণেই আছি। আবাব নেই-_তা কি কবে জন্ভব হব ?% 
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এ বথা বাঁলযাই তান স্যব বমেশচন্দরেব সন্গৃখ হইতে ?দতীষ বাব অদৃশ্য হইলেন। 
পুনবাষ স্বস্থানে আবিভূতি হইবা যোগীবব হতবাক্ জাস্টিস ঈন্ত্রকে বললেন, “কি 

হল বমেশ? জগৎ জ্বস্নদর্শনেব মতো অলীক এ কথাটা 1ক এখন আঁবম্বাস কবছো 2” 

ভাবতে কমান্ডাবইন্চীফ্ স্যব উীলিষম লক্হার্ট ভাস্ববানন্দজীকে বভ শ্রদ্ধা 
কাঁবতেন । মাঝে মাঝে সম্তরীক তাঁহাকে স্বামীজীব দাঁহত সাক্ষাৎ কবিতে দেখা বাইত । 

একবাব লক্হাট সাহেবেব চৈতন্যোদযেব জন্য তান এক অন্ভুত যোগাঁবভীত 
প্রদর্শন করেন । শৈলেন্দুনাথ মুখোপাধ্যাষ নামক একজন পূবাতন ভক্ত সোঁদন 
আনন্দবাগে স্বামীজীব নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাট চাক্ষুষ দখা তিনি তাহাব 
বর্ণনা দষাছেন-_ 

“সেনাপাঁত যোদন স্বামীজীকে দর্শন কাবিতে আসেন, সেই দিন নেই সমবে আম 

আনন্দবাগে উপাঁস্থত ছিলাম । দ্বাীজীব নিকট লক্হার্ট সাহেব আফ্রীদগণকে 
ণকবূপে পবাজিত কীবষাছিলেন বর্ণনা কাঁবতে 'লাগলেন, আমবাও কলে এ্রবণ কাঁবতে 
লাগলাম । 

বুদ্ধের গ্র্প কাঁবতে কাঁবতে যে লমষে পহনা পাহেবেব মনে অহঙ্কাব আঁনযা 
উপান্থিত হইলঃ সেই সমষে স্বামীজীব নিকটে এক পেনাদন পাঁভবা বাঁহবাছে দেখিতে 
গাইযা তান এ পেনসিল তুলিষা আনিবাব জন্য লকহার্ট সাহেবকে বাঁললেন। কিন্তু 
কি আশ্চর্ধ কাণ্ড ৷ লক্হাট সাহেব সহ চেষ্টা কবিষাও এ পেনাঁসলটি তুলিতে পাবিলেন 
না। তখন স্বামীজী বলিলেন, তুমি যে ষুদ্ধে জবলাভ কবিষাছ এবুপ ভাবিও না। 
জব পবাজবেব কর্তা কেবল এবজন আছেন। আম ধেবৃপ তোমাৰ গাঁন্ত হবণ কাঁবধাছি, 
তানও এ ভাবে তোমাব বুদ্ধি হবণ কাঁবতে পাবিতেন? তাহা হইলে যে কৌশল অবলন্বন 
কাবা তুমি আফ্লীদিগ্ণকে পবাজিত কাঁবষাছ, এ প্রকাব বদ্ধ তোমাব মনে যুন্ধ 
জধকালে কখনই উপা্থিত হইত না! ঈশ্ববেব উপবই সর্বদা সব কাজে নির্ভব কবিবে 1» 

আবি ব্যাঁধ পীড়িত বিপন্ন মানবেব দুঃখ মোচনে স্বামীজীব হদস সদাই বিগত 
হইযা উঠিত। কৃপা ও আশ্রবদানেব মধ্য দিখা প্রাষই প্রকাটিত হইত অলোঁকিক 
যোগৈত্বর্য। ডাঃ ঈশ্বর চৌধুবী বেনাবসেব একজন খাতনামা হোমিওপ্যাথ | একবার 
তঁহাব বালক পূত্রটি কোনো এক মাবাত্বক ব্যাঁধং কবলে পড়ে । বিজ্ঞানসম্মত দবগ্রকাব 
চিকিংসাই কবা হয, ফিল্তু বোগী” অবস্থা দৈব পব দিন দংকটাপনন হইতে থাবে | 

অনন্যোপাধ হইধা ভান্ভাব চৌধুবী এবাব ভ্যম্কানন্র স্বামনজীব গবণাগন্ন হন । 
দ্বামীজী তখন বহু দর্শনার্থা ও ভজন পাববৃত হইবা আনন্দবাথে বাঁদবা আছেন 1 

০ সস সর নি পি ৩, ১ ট 
ডাঃ চৌধ্বাব বাতব প্রাথ নার তাহার দা হহল। উখনহ হাতি লাজহবা সাহু 

2 9252 টি তান কি রি 
ঝুড হহতে একাঁট ফল ?নবা তিন বোণাকে খাওযাইহা ছিতে বাললেন। ইহ হব 

গবই সংকট কাটিষা যাৰ, বালকটি বাঁচিযা উঠে । * 
তধকালীন বঙগবাদীঃ কাণজে গ্বামীজীব কপালীলাক নালা তথ্ত প্রকশিত হল 

দি ইট কাহিনন এখানে উদ্ধ্ তহইল£ 
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“পুরববঙ্গেব কষেঞটি বাবু একবার তাঁহাকে দর্শন কাঁরতে গিয়াছিলেন। কত়েক- 
জন প্রণাম কাঁবলে পৰ, অন্য একাট বাব যেমন প্রণাম কবিতে যাইতেছেন, অমান 
হ্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম কাঁবতে নিষেব কাঁবলেন। বাঁললেনঃ “তোমাব অশোঁচ হইযান্ছে 
'পর্ীবযাগ হইযাছে, তু প্রণাম কাঁবও না! তুম ববং এখনই বাটী চাঁলযা যাও, 

যাটীতে তোমাব অনাথিনী মাতা যাবপবনাই শোকে কাতবা ॥ প্রথমে তাহাদেব একথায় 
বধবাস হয নাই, বিন্তু এ বাবুটি যেমন বাসার 'ফাঁরলেন, অমাঁন দৌখলেন, দবজার 
কাছে তাব ঘন দাঁড়াইয়া, হাতে টোলগ্রাম-তোমাব িতৃবিযোগ ইইযাছে; অবিলদ্বে 
বাটী আসিবে? 1” 

“সুখীগবে নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীব নিকট আপন ব্যাধির আবোগ্য 
কামনাষ উপাস্থিত হয ॥ এ ব্যান্তব শবীব আতিশয কৃণ ছিল, যাহা খাইত তখনই ভাহা 
ঘাম হইবা উঠিয়া যাইত। স্বামীজী আগন্তুককে দর্শনমান্র তাহাব মনোগত ভাব 
বাঁঝতে পাবা বাঁললেন”--পাঁড়েজী, ভোজন প্রচ্তূত কবো 1, আদেশ গতো সে বাত 
খিগাঁড়ি বাঁধষা স্বামীজী মহাবাজেব কাঁণকামান্প্রসাদ খাইয়া সম্পৃণ* সূস্থ হইয়া উঠিল। 

চণ্ডীচবণ বস: ঢাকা শহবেব একজন প্রবীণ বাজবর্মচাবী । দীঘশীদন বাবং ?তান 
ফঠিন বহন বোগে ভুগিতেছিলেন। আঁভিজ্ঞ ডান্তাব ও হোঁকমদেব চাকংসায় 
দীর্ঘকাল থাঁকযাও তাঁহাব বোগ নিবাময হইল না। শু তাহাই নধ, ধাঁবে ধাঁবে 
দান মত্যুব দিকে আগাইযা চাঁললেন। 

এ সমষে চ'্ডীবাব? ভাবতে থাকেনঃ জীবন তো শেষ হুইবাই যাইতেছে, কিন্তু 
দীক্ষাহীনভাবে/মবা তো ঠিক নয । তাই কাশীধামে আসিয়া সকাতবে ভাদ্কবানন্দ 
মহাবাজকে ধাঁদুধা বাসলেন, তাঁহাকে মন্ত দান কাঁবতেই হইবে। 

কুপাপববশ, হইম্বা স্বামীজী কাহলেন, “তোমার আম মল্পর দেবো ঠিকই, ?কল্ত 
তাৰ আগে কূলগুবুব কাছ থেকে তোমাষ দীক্ষা ?নতে হবে ।৮ 

চ্ডাবাব; হতাশ হইবা গাঁডলেন। তাঁহাব কুলগ্ব্য থাকেন সুদুব পুববঙ্গে, 
কাশীতে কি কাঁবা তান তাঁহাব দেখা পাইবেন ? 

কিন্তু মহাপুবুষের কৃপায় আঁচিবে সব দন্ত দুব হইল । একাঁদন 1তাঁন শহরের 
রাস্তা 'দিযা কোথাব চাঁলয়াছেন। দৌখলেন, তাঁহাব কুলগুব্ সেই পথেই আসিতেহেন। 
হঠাৎ এক সুযোগ পাইক্লা তীন ক'শীতে তীর্থ কাঁবতে আসিষাছেন। এবাব কুলগ্যব্ত্র 
দনকট দীক্ষা ল'ভের পব চন্ভীবাব? ভাস্কবানন্দজীব নিকট হইতে মন্ম প্রাপ্ত হন। 
মহাপ,বদষ এ সময় তাহাকে বিয়া দেন “যাও উনচন্লিশ দিনের ভেতব ভুমি তোমার 
কালব্যাঁধ থেকে মুক্ত পাবে ।” ঠিক এসময়ের মধ্যেই চণ্ডাবাব্য সংচ্ছ হইযর 
'উঠিষাছিলেন। 

ক্ষেত্র বসুশীল্লক কাঁলকাতা শহাবেব এক বিশিষ্ট নাগীরক । ভাক্কবানব্দ স্বামীর 
“একটি কৃপাল্লীলার কথা তান বণনা কাঁরয়াছেন--“আমার ভগ্রণপাঁত, কালকাতার 
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'পাথ্বিষাঘাটাব বিখ্যাত জমিদাব স্বর্গীয় রাষ রমানাথ ঘোষবাহাদুব ও তাঁহাব মাত 
স্বামীভপীব নিকট গমন কাঁবলেন । রগানাথবাবুব পদুন্রেব কোম্ঠী প্রস্তুত হইলে জানা 
যায যে; পত্রটিব যোল বৃৎ্সব বয়সে একটি বড ফাঁড়া আছে; এ ফাঁডা হইতে তাহাব 
রক্ষা পাইবাব কথা নহে । বমানাথবাবুব মাতাব এঁকান্তিক ইচ্ছা ষে বালকেব বিবাহ 
দেন কিন্তু বমানাথবাব্য বিবাহ দিতে নিতান্ত আনচ্ছক । ণেষে তাহাবা ্থিব কবেন, 

স্বামীজীব আদেশমতো কার্য কাঁববেন | স্বামীজীব মত জিজ্ঞাসা কৰা হইলে তান 
বাঁললেন; “আচ্ছা। তোমবা ছেলেব বিষে দাও ?” 

প্তবামীজীব আদেশ পাইযাঃ বমানাথবাবু ও তাঁহাব মাতা চাঁলযা গেলেন 

একি জ্যোতিষী তথাষ এ সম:ষ উপান্থিত ছিলেন । 'তাঁন স্বামীজীকে বাঁললেন, প্রজো ! 
পূরটিব বিষম-ফাঁডা আছে । জ্যোতিষ বাক্যও তো আপনার, অর্থাৎ ঝাষিবাক্য। 
আরাঁন জানিষা শুনিযা কি কাঁয়া বিবাহ দিতে আদেশ কাঁবলেন ৯, 

“তদত্তবে স্বামীজী বলিলেন, আম জানি পত্রের মৃতু হইবেইঃ কিন্তু সেই 
ফন্যার্টি, যাহাব পূর্ধজল্মার্জত কর্মানুসাবে ইহজীবনে বৈধব্যদশা ভোগ নিদ্ট 
হইষাছে, ও যাহার কর্মেব সীহত এ বালকেব কর্ম এক বে বাঁধা তাহাকে বিধবা 
হইতেই হইবে; তবে আম যতাঁদন জাীবত থাকিব পূত্রাটকে ততাঁদন মাবিতে দিব না, 
হা নিশ্য জীনিও ।" 

“জ্যোতিষী স্বামীজীব কথা মানষা লইলেন॥ একাদিন স্বামীজীব কলেবা হইল, 
রমানাথবাবুব পূত্র গণেশও ঘোডা হইত পাঁভযা গেল, কিন্তু যে কষাদিন স্বাীভাঁ 
জীবিত বহিলেন, গণশও অজ্ঞর'নাবস্থায পণ্ডযা বাঁহল, স্বামীজী বাতি বাব ঘটিকার 
লময দেহত্যাগ কাঁবলেন, গণেশও ঠিক এ সম আমাদিগকে পাবত্যাগ কাঁধ্যা চাঁলরা 
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কত ম্মুক্ষ্য ও আঁশ্রত ভন্জজন যে মহাপ্নবুষের আগ্রধষে আসিষা বৃপান্তবিত 
হইযাছ, নবজন্ম লাভ কাঁল্যা ছ, তাহাব সংখা কে নর্ণয কাঁববে » এমনই একজন 
ভাগ্যবান ছিলেন, নেপালেব এক প্রবণ বানা, কর্ণেল সিনা বাহাদুব | ভাগ্কবাশন্দজীব 
কৃপাবাঁণম ইহাব জব ন পাঁতত হব এবং বৃপ,ন্তৰ সাধন কবে । মহাপুবুষেব আশীবাদ 
লাভে পব সংসাবে সমন্ত সংখৈদ্র্য ও আত্মপাঁধজনেব মাধা তিনি ত্যাগ কবেন। 

শহমালযেব শালিগ্রাম নদীতটে এক পর্ণকুটির নির্মাণ কাঁবিযা এই সাধক বত হন কঠোর 
তপস্যা ৷ 

অনেক সময জিজ্ঞাসংগণ স্বামীজীব নিকট হইতে তাঁহাদেব জ্ঞাতব্য নির্দেশাদি স্বান 
অথবা অন্যান্য অলৌকিক পদ্হাব সধ্য দিষাও প্রাপ্ত হইতেন। একবাব প্রভুপাদদ 
বিজযকৃষ। গোস্বামীর এক শিষ্য ভূতনাথ ঘোষ মহাশয, স্বামীজীব [নিকট গিষা সাধন" 
'ব্ষিষক কযকাঁট প্রশ্ন উত্থাপন কবেন | খেষাল জ্বাথীজা ভাঁহাব প্রশ্নের তো কোনো 
উত্তর দি লনই নাঃ ববং তখনই তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইষা দিলেন। বলা বহুলা, 
ঘোষ মহাশয ইহাতে খ.ব 1ববন্ত হন এবং চাটযা যান কিন্তু সেই দিনই রাতে স্বস্নযোগে 



৯৬ ভাবতেব সাধক 

গৃতাঁন জ্বামীজীব দর্শন ও 'দর্দেশ প্রাপ্ত হম। অতঃপব তাঁহাব মনেব নগস্ত সন্দেহ ও 
ও শীববান্তিব মেঘ অপপূত হইয়া যাষ। 

অযোধ্যাবাজ প্রতাপনাবাধণ ?গংহ স্বামী ভাদ্কবানন্দেব একজন অনুগৃহাত শিষ্য । 

স্বামীজীব কৃপাবলে একবাব তাঁহাব প্রাণবক্ষা হয । সে সমযে তান গুবনুদেবের চবণ 
দর্শনেব জন্য বেনাবসে আঁসিধাছেন, হঠাৎ অযোধ্যা হইতে এক জবূবী আব আসল? 
ভগৌণে সেখানে মহাবাজেব উপস্থিত প্রবোজন। '্থিব হইলঃ পবেব ট্রেনেই তান 
অধোধ্যায 'ফাঁবিযা যাইবেন। কিন্তু ভাস্কবানন্দজী কিছুতেই সৌদন তাঁহাকে যাইতে 
দিতে বাজী নহেন। বলা বাহ্যল্য, প্রতাপনাবাণ মহাসংকটে পাঁড়লেন। 

অনুমীতষ জন্য বাবংবাবঅন[নষ কবা হইলে, স্বামীজীকাহলেন, “যাঁদ নিতান্তই আজ 
তোমাব যেতে হধ। তবে ধে গাড়িতে যাবে বলে ঠিক কবেছ তাব পবেব গ্রাডতে বেযো 1” 

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই ঠিক হইল । স্টেশনে পেশীছিষা এক সংবাদ শুনিযা তো 
মহাবাজেব চক্ষ্িৰ । তাবে সংবাদ আঁসধাছে, হীতপূর্বে যে গাঁডখানা অযোধ্যাব 
দিকে যাষ, তাহা পাঁথমধ্যে অন্য এক গাঁডিব সাহত সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয। ফলে 
বহ?ুলোক হতাহত হইযাছে। স্বামীজীব 1নষেধে যারা স্বাগত না বাঁখলে প্রতাপনাবাষণ 
&ঁ গাঁডিতেই উাঁঠতেন এবং জীবন তাঁহাব বপন্ন হইত । 
' ইছাব পূর্বাদন ভাস্কবানদ্দ মহাবাজ িতান্ত কৌতুকভবে এক অলৌকিক লীলা 
প্রদর্শন কবেন। বাজা প্রতাপনাবাষণকে সঙ্গে কাঁবধা স্বামীজী মহাবাজ লন্ধ্যাবালে 
আনন্দবাগে ভ্র্ণ কাঁবতেছেন। ভন্তেব মনে এক উদ্বেগে ছাষা পাঁডযাছে। জবুবা 
তাব পাওয়া সত্তেবও [তান দেশে যাইতে পাবতেছেন নাঃ সাবাদিন তাই বিষণ ইইযাই 
আছেন। সদানন্দমৰ স্বামীজী তাঁহাব সাহত এ সমষে এক বঙ্গ শুর কাঁবধা দিলেন । 

বেডাইতে বেডাইতে তাঁহাবা আনন্দবাগেব নিকটস্থ প:কাঁবণী দগ্গাকুণ্ডেব ধাবে 
আসষাছেন। হঠাৎ স্বামীজীী বাজাব গনকট হইতে তাঁহাব হাঁবক অঙ্গবীধাঁট চাহিফা 
[নলেন, তাবপব ব্লীডাচ্ছলে উহা জলগর্ নিক্ষেপ কাঁবলেন । অযোধ্যাবাজ গৃবূদেবকে 
ভালভাবে জানেন, এ বহর্যমঘ আচবণে তাই তেমন কিছ; ?বাস্মত হন নাই। তাছাড়া 
গুবুজী যখন উহা জলে ফোলা দিলেন, তখন তাঁহাব আব কই বা বাঁববাধ আছে £ 

ব্যাপাবাঁটকে অতঙঃ্পব বোনো গুবুদ্ব না দিধা অপব এক সঙ্গীব দাঁত তান কথা 
কাঁহতে লাগিলেন । 

শিষ্যেব এই পান্ত আচপণ দর্শনে স্বাগীজী বড খুশী হইযা াঁতবাছেন। সহাস্যে 
কহিলেন, “তোগাব অত্গৃবীট এখনই 'গালিবে, তুম সবোবাবন ঘেবকোনো দ্থানে হাত 
ডোবাও দেখি ।” 

প্রতাপনাবাষধণ চাতুবী কাঁবধা দুর্গাকৃণ্ডেব অপব পাবে গিবা জল মধ্যে হস্ত 
প্রসাবিত কাঁবলেন। কা আশ্চর্য! জল হইতে কতকপ:?ল হীবক অঙগুকীধ উঠিবা 
আসিল । সবগৃলিই দোঁথতে এবগ্রকাব-কোনো পার্থক্য নির্ণঘ কবা বঠিন। 
অঙ্গৃবীয়েব আঁধবাবাঁও তাঁহাব নিজস্ব বন্তুঁটি চানিতে সমর্থ নন। 



স্বামী ভাঞ্কবানন্দ সবস্বতা ৯৭ 

স্বামীন্ী। এবাব বালকেব মত খলখল্ কবিষা হাসিয়। উাঁঠলেন, অবোধ্যাবাজরেব 
অঞ্গুরী়াট তাহাকে প্রত্ার্পণ কীবতে তাঁহান দৌঁর হইল না। সঙ্গে সঙ্গে অপবগ্ি 
দেই পক্কারণীতে বিসর্জন দিলেন । এভাবে সমস্ত পাঁববেশাট মহাপুবুষেব এই কৌতুক- 
ত্রীড়ায় হাস্যোচ্জহল হইষা উঠিল । 

স্বেচ্ছামক্স স্বামীজী মাঝে মাঝে 'নতান্ত মনেব আনন্দে বালকবৎ তাঁহাব যোপাবভুত 
প্রকাশ কাঁবতেন। একবাব কষেকজন লন্ন্যাসী তাঁহাব সাহত সাক্ষাং কাঁবতে 
আদিষাছেন। আগন্তুকেব সাঁহত তত্তালোচনা কারিতে কাঁবতে স্বামীজী একাঁট শাস্ব 
গ্রন্থ নিযা বাঁসলেন ৷ পাঠ ও ব্যাখ্যায় বেলা বাঁড়িষা যাইতেছে, হঠাৎ তাঁহাব খেষাল 
হইল তাই তো; এ সন্ন্যাসীদেব তো খাওয়া-দাওয়া হষ নাই । "তান তাঁহাদেব ভোজনেব 
জন্য ব্যস্ত হইবা পড়লেন । 

ভক্ত শ্রীসুবেদ্্রনাথ মুখোপাধ্যাষ এ ঘটনাটিব বিদ্তাবত বর্ণনা এ সন্যাসীদেব 
একজনের নক হইতে সংগ্রহ কবেন। সম্ন্যাসীট তাঁহাকে বলেন; “সবর্দিশর্ঁ স্বামীজী 
মহাবাজ তখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কঁবিলেন, “তামবা কিছু খাবে না ৮ আমবা উত্তর 
কাঁরলাম ঘে; তান আমাদেব তিনজনের উপযুক্ত আহার কোথাষ গ্রাপ্ত হইবেন, স্বামীজী 
ঈষং হাস্য কারিষা উত্তর কাঁবলেন; “আচ্ছা, তোমবা আহাবার্থ উপবেশন করো, এখনই 
তোমাদিগেব আহাব উপাস্থত হইবে * তোমবা কোন্ কোন দ্ুব্য খাইতে চাও তাহা 
আমাকে বল।' ইহা শানষা আমাদগেব মধ্যে “একজন উত্তর কাবলেন, আমবা বাবাঁড়। 
ববাফ ক্ষীব, দধ, ছানা, সন্দেশ, আম এবং কমলালেব ভোজন কবিব । 

“এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা সকলে দৌখতে পাইলাম, দূহাঁট 

দবযাকৃতি সুন্দৰ বালক আমাদিগের দিকেই আগমন কবিতেছে। বালক দুহাট 

আগমনপর্রক তাহাদিগেব মস্তকাস্থিত বুড় দুইটি স্বামীজীব পদতলে স্থাপন কাঁবয়া 
মৃহূর্তমধ্যে কোথাষ যে অদৃশ্য হইধা গেল, আমবা কিছুই বঁঝতে পাঁবিলাম লা । 
ইহা অপেক্ষাও আঁধিকতব আশ্চর্ষের বিষষ এই যে, আমবা যে খাদ্যদুব্য ভোজন কাঁবতে 

ইচ্ছা কারষাঁছিলাম, বালক দুইটি কেবলমান্র সেই কয়েকটি দ্ব্যই আনয়ন কবিষাছিল । 

ভাস্কবানন্দক্জীব জীবনে নানা সময়ে অজস্র অলৌকিক ঘটনাব প্রকাশ দেখা ীগবাছে, 

ধন্তু ভ্ত লছমন মালাকে তান আবিষ্কার কবেন, তাহাব অলোঁককন্ব অনেক কিছুকেই 

যেন হাব মানাইবা দেষ। উত্তবকালে এই দীবি্র ধাবব ভক্তের প্রাত স্বামীজী মহাবানের 

কৃপা প্রাবই তাঁহাব অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদেব (বিস্মিত কবিত। 

শেষ জীবন চ্বামীজী একবাব জন্মভূমি মৈথেলালপুব দর্শন কাঁবতে যান। তান 

সেখানে গোপনে আইসবাছেন, কিন্তু কি কাঁবধা যেন আগমনেব সংবাদাট চাবাদিকে বটিয়া 

যায়। সহস্র সহস্র লোকেব সমাবেশে ক্ষত্র গ্রামটি আলোড়িত হইবা উঠে । 

স্বামীজীকে সৌদ এক মঞ্টোপাঁৰ উপবেশন কবাইযা অভ্যর্থনা কবা হইতেছে, বিবাট 

এক জনতা তাঁহাব সম্মখে নীরবে সম্রদ্থভাবে উপাবচ্ট। উপদেশাদি দানের শেষে 

ভা সা. (সু-১)-৭ 



৯ ভাগুভের সাধক 

সকলকে প্রসাদ বিতবণ করা হইতেছে, এমন সময়ে দ্বামীজী তাঁহাব সন্মৃখন্থ ব্যজিদের 

আদেশ দিলেন, “্যাখো, লহমন মালা নামে এক দবিদ্র জেলে জনতার ভেতব 'মিনে আছে । 

দে আমার এক পবম ভন্ত। তাকে তোমবা শিগঞ্ীব খুজে বার করো 1” 
বহক্ষণ খোঁজাখখাজব পব এই ভাগ্যবান্ ধীববকে আঁবজ্কাব কৰা গেল। কৃপাল? 

জ্বামীজন তাহাকে মঞ্চের উপব নিজেব পানর সাদবে বসাইয়া দিলেন । সবাই উপলব্ধি 
কাঁরলেন। ধনীজন ও বাজন্যবর্গবন্দিত যোগীবাজ ভাঙ্কবানন্দ কাঙালেবও এক 

পবমাশ্রয় ৷ 

ধছলবাস পাঁবাহত দৃবিদ্রু ধীববেষ মধ্যে স্বামীজীর দব্যদৃষ্টি সোঁদন এক শদ্ধসন্তর 

সাধককে আবিচ্কাব কবিযাছিল । 
পববরণকালে জ্বামীজী বাঁলতেন, “আগাব লছমন মালাব ভেদজ্ঞান দূর হযেছে-- 

সে সার্থক সাধক এবং জ্ঞানী 1” 

দীর্ঘীদন দিকে 'দকে দিব্য কবুণার ধারা বিস্তাবিত করাব পর স্বাধস- 
ভাম্কবানন্দেব জীবন-লীলা এবাৰ উপস্থিত হষ শেষ অঙ্কে । পরমগ্রাপ্তির আনন্দে এ 
সমযে সদাই তান ভবপৃব। পরমাত্মাব পরম আহ্বানের প্রতীক্ষায় যেন একেবারে প্রস্তুত 
হইয়া বাঁসয়্া আছেন। 

প্রিয় ভন্ত লহমন মালা তখন তাঁহার নিকট আনন্দবাগেই বেশী দয অবস্থান কবে । 
প্রত্যহ স্বামীজ্রীৰ আদেশ মতো তাঁহাব ছিষ গানের ধূযাটি ধাবয়া বাব বাব সে গাহিষা 
চলে 

লাবে মালাহা কিনাবে লাইযা 
সবযুকে তাঁবে ভীড় ভৈ ভাবী 
ঠহবে হ্যায় রামলছমন দু ভাইষা_- 

গান থামিষা যাষ, উদাস করা সুবেব ঝত্কাব সাবা আনন্দবগেব আকাশে বাতাসে 
ছড়াই্লা পড়ে। সন্ধ্যা তবল অন্ধকাব নিকটছু বাঁথকায় জড়াইয়া জডাইয়া নাঁবড় 
হইয়া উঠে, স্বামীজী মহাবাজ আত্মভোলা দ্যাঞ্টতে সৌঁদকে তাকাইযা থাকেন । তাবপৰ 
স্বা্মত হাসি হাসিযা বলেন, “মালা? 'আমাব জন্যও তোকে শিগ্গাীর এবাব আঁদঘাটে 
নৌকা নিবে আসতে হবে 1” 

ভন্ত লছমন মালা দুই চোখে ঘলায় শোকেব আগ্রু। তবে কি প্রভূ বিক্ছ 
সত্যই আসন্ন । 

৯৩০৬ সালের ২৪মে আষাঢ় । স্বামীজাীব প্রতীক্ষত 'বদাব লগ্মটি এঁদন উপস্থিত 
হর। কবেকাঁদন পূর্বে উদবেব বোগে তানি আক্রান্ত হইযাছেন, এবাব সেই লোগকেই 
বাহনুরুপে গ্রহণ কবেন লোকান্তব যাত্রার ৷ 

মহাপ্রধাণেব কালে মহাপুবষেব মৃতকচ্প খবীবে অপব অলোবিক শা সঞ্চালিত 
হইতে দেখা যায । আপন ধ্যানাসনে গিবা তিনি উপাবন্ট হন, তাবপব ধাঁবে ধাঁবে 
দিমন্জিত হন মহাসমাধিতে । 



রামদাস কাঠিয়াবাবা 
উত্তবাখণ্ডেব শীতার্ত মধ্য রান্ত। দূব পাহাডেব চুডাষ চূড়া তুষারেব ঘন 

আববণ । চীব ও দেবদাবুব 1বশীর্ণ শাখা হইতে টুপটাপ কাবষা ববফেব কণা খাবযা 

পাঁড়তেছে। এই শীতেব মধ্যে ঝুপাঁড়তে ধান জালাইযা তবুণ সাধু আসনে উপাঁবন্ট। 
ধ্যানজপে দীর্ঘকাল আক্রান্ত হইযাছে। দেহ ক্লান্ত অবসন্বপ্রাষ । দুই চোখে তাঁহাব 
নামিধা আসতেছে দবীর্নবাধ ঘুম । আসনের উপব দেহটি কোন সময়ে যে ঢালযা 
পাঁড়ল। হ'শ নাই । 

চালেব ফাঁক 'দষা ধাঁনব উপর মাঝে মাঝে ববফ পাঁড়তেছে। এবার কাঠেব আগুন 
একেবাবেই 'নাঁভয়া গেল৷ এই প্রাণান্তকব শীতে ঘৃমানোবই বা উপাধ কোথাষ ৯ 
কাঁপতে কাঁপতে যূবক সাধৃটি ভীঁঠষা বাঁসলেন ! এ ?বপদে ?ক কারিষা প্রাণ আজ 
বাঁচাইবেনঃ পাহাড়ীদেব অবস্থান দূরে, সেখান হইতে যে আগুন সংগ্রহ কাঁববেন, 
তাহারও তো জো নাই। 

দনকটেই গৃবৃদেবেব ঘুপাঁড়, সেখানে তান ধ্যানমগ্ন ৷ তাঁহার নিকট হইীতে জহলস্ত 
কয়লা চাহতে যাওযা”-সে যে আবো সাংঘাতিক পদের কথা । প্রাষ জবলজ্ঞ আগ্রতে 
ঝাঁপ দিবাবই সমান! ডাকাডাকি শব কাঁবলে ক্লোধে তিনি ফাটিয়া পাঁড়বেন। 
ধশয্যেব তামাঁসক আলস্যে পাত্র ধুঁনি নির্বাপিত হইষাছে। -সে অপবাধেব জনা দিবেন 
চবম দণ্ড । আবাব এই শীতে তাঁহাব কাছে না গেলেও 'বপদ কম নয, আঁবলম্বে আগুন 
সংগ্রহ না কবিতে পাঁবিলে মাঘেব এই প্রচণ্ড শীতে মৃত্যু আঁনবার্ধ। 

অবশেষে সাহস সপ্ঘব কাবা তবুণ সাধু ঝুপাঁড়ব দ্বাবে সম্মুখে 'গিষা দাঁড়ান । 
ডাকিতে থাকেন, “গুবুজী গুবুজী |") 

কিছুক্ষণ পবে ভিতব হইতে ধ্ানত হষ গুবুগন্ভীব কণ্ঠ--“কে? বাইবে কে 
দাঁডিষে 2 

নভে গেছে । যাঁদ কৃপা ক'বে আপনাব ধান থেকে 'কছু কষলা দেন, আবাব তা 
জবালিষে নিতে পাবি। প্রচণ্ড শীতে জমে যাচ্ছি, মহাবাজ 1" 

ভিতব হইতে এবাব আসে বোষদণপ্ত তর্জন গর্জন, আব অনর্গল ভর্ধসনা, “ধ্যান 
জপেব সমষে আসনে বসে নিশ্চই তুমি ঘুমোচ্ছিলে । নইলে জলন্ত ধুনি কি ক'বে 
নিতে £ এই তামস ঘুম ও আবামেব দিকে বাদ এতই ঝোঁক, তবে বাপ-মাকে এত দেখ 
'দষে ঘব ছাডলে কেন্ন? সেখানে প্রাণভবে খেতে ঘুমূতে পাবতে 1 

শিষ্য বামদ্রাসেব দেহে তখন শীতেব কাঁপুনি চাইতে ভযেব কাঁপৃনিই বেশী । 
মনীতপূর্ণ কণ্ঠে বাব বাব গুব্মহাবাজ্রেৰ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কাঁবতে থাকেন । সানৃলযে 
বাব বাব জানান, 'িতান্ত আকাদ্মকভাবে 'তাঁন ঘমাইযা পাঁড়ষাছেন, তাই জাজ গ্রই 



১০০ ভারতেব পাধক 

অপবাধ ঘাঁটয়াছে! আব বখনও এব্প হইবে না। এবাব হইভে নিশ্চবই ছেদ-বিবাতহীন 
ধ্যান জপে ভ্রতী হইবেন । ধুনি আনর্বাণ বাখিতেও শোঁথিল্য ঘটবে না । 

িল্তু গুবুদেবেব ক্লোধ প্রশমিত হয় কই £ বুপাঁডব ভিতব হইতে কঠোব কণ্তে দান 
বাঁলবা উঠেন, “বে জাডামে এক ঘণ্টা ঠিক্দে খাড়া হো কব্ বহো, লৌকন আগ 
ভুমকো লৌহ ?গলেগা 1” অর্থাৎ। এই তীর শীতে তুগ এক ঘণ্টা বাইবে এমন করেই 
দরড়বে থাকো- আগুন ?িইহ়তেই িলবে না । 

এ আদেশ অলজ্ঘনীর । উন্দযন্ত প্রান্তবে দাঁডাইবা হিমাচলেব এই ল:তীন্র শীতে 
তবুণ সাধু মৃতকরেপব মতো দাঁড়াইযা বাহালেন | দেহ প্রা লিনাড় হইঘা আনবাছে। 
এমন সময়ে ঝুপাঁড়র দবজ্রাট হা খহীলঘা গেল । গলদের তাঁহাব আলনে উপাঁবষ্ট 
থাঁকর্লাই ভিতৰ হইতে একখণ্ড জলন্ত কাঠ বাহিবে ছধাড়বা দিলেন। সঙ্গে নঙ্দে তাক 
কণ্ঠে উচ্চাবণ কাঁবলেন এক সতর্কবাণী আন বেন এমন ঘ£টি কখনো না ঘটে 

নূতন দাঁঘধ প্রাপ্ত হইরা শিষ্যেৰ পাব ধ্যান তরক্ষণাৎ আবাব প্রজবাঁলত হইবা উঠে। 
দীর্ঘ" তপন্যা ও কৃচ্ছাত্রতেব মধ্য দিবা উত্তবকালে এই দিষ্যেব জাবন-নাঁঘধেও এমাঁন 

কাবয়া জ্ধালয়া উঠে আত্মনিবেদনেব আ্নাশখা । গুল কৃপাব দিব্য স্পর্শে লবিত্তা 
তাঁহাব জ্যোর্তিমষ হইবা উঠে, লাভ কবেন 1তাঁন বহপ্রোর্থিত রল্গজঞান |" 

উত্তরাখণ্ডের পীঁতজ্জব নিশীথেব পৌদনবাব এই তবুণ নাধকই উত্তবকালেব 
ভ্রীবঙ্দাবনেব ঘামদা্ কাঁঠিবাবাবা। আল তাঁহার গুন? মহাসমর্থ তাপস শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী 
দেবদাসজী মহাবাক্ । ৃঁ 

দনন্বার্ক সপ্প্রদ্দাবের শ্রীমৎ নাগাজীন শাখাব এক শা্তধব আচার দেবদাদজন মহাবাজ । 
ভাবতৈব উচ্চকোটিব সাধক ও বর্গ সমাজে তখন তাহাব ?বন্াট প্রানাদ্ব। এই শািধব 

মহাপুবুষেব অন্তর্লেণকেৰ পাঁবচয তাঁহার নহাজীবনেব জ্যোতির্সব প্ববূপ, অনাগত শষ্য 
বামদ্াসেব দাধনসন্তাষ তৎকালে ধাঁবে ধীবে ফুঠিবা উঠিতেছে। সাধক বামদান তাঁহার 
গুব মহাবাজেন অপান যোগৈশ্বষেনি পাঁবচব যেমন জানিবেছেন, তেমন জানিয়েছেন 
তাঁহার দব্য কবুণাব গ্ববূপ। আত্মগোপনশীল বোগীগুবব কঠিন বাহ্যাববণাট জেদ 
কাঁবতে তাঁহার সাধনোচ্জরবলা দাণ্ট সৌঁদন ভূল কবে নাই । 

অধ্যাত্বপথেব দূঃসাহাঁসক আঁভযানে বামদাস বাহিব হইযাছেন। এই আঁভবারার 
পথে দিনেব পব দিন তাঁহাকে কম মূল্য প্রদান কঁধিতে হয নাই । কৃচ্ছনাধন ও ত্যাগ- 
তাতক্ষাব চবম পবাীক্াব মধ্য দিষা ধীবে ধীবে সদ্গুবু তাঁহাকে টানিবা 1িতেছেন পবম 
পাঁবণাতাটিব ?দকে | 

* গ্রবদেব একাঁদন বামরাসকে ডাঁকরা কাঁহলেন, কোনো 1বশেব কাজেব জন্য তাঁহাকে 
বাহিবে যাইতে হইবে, তান ফাঁববা না আসা পর্যন্ত বৃক্ষতলেব আসন ছাঁড়ুরা বামদাদ 
যেন কোথাও না ঘাব। আদেশমতো শিব্য ধুন জরালাইবা ধ্যানে বাঁসযা গেলেন । 

দিলেব পন দিন গত হইল । গুব্দেবেব 'বিচ্তু কাবাব কোনো লক্ষণই নাই। 
কৃচছন্রতেন এক বিচির পনীক্ষাব 'তাঁন শিব্যকে সোঁদন ফৌলবা গেলেন। আন ত্যাগ 
কবার আদেশ নাই, তাই প্রমাগ্রত আটাদন বামদাস আঁববাম ধ্যান ভজনে নি্দির্টি 
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আসনাটিতে বাঁসযাই কাটাইষা দিলেন । আহাব নিদ্রা নাই, মলমূত্র ত্যাথ পর্যন্ত নাই। 
অসামান্য গুবুভীন্তই সৌঁদন তাঁহাব জীবনে দৈবী শা্তব প্রেবণা জাগাইষা তুলল । 

ফাঁধষা আঁসবা গুবৃজী দব শুনিলেন। প্রনন্নমধূব হাস্য ফুটিষা উঠিল তাঁহাব 
আননে। সঙ্লেহে শিষ্যকে কাঁহলেন, “সদখ্বুব চবণে এই আত্মসমর্পণই যে সর্বাপেক্ষা 
বড় প্রস্তুতি, এতেই মিলে সাধকেব আকাক্কিত ধন--গৃবুকৃপাঃ সংসাব ত্যাথেব বোনা 
ও িতামাতাব অশ্রুজল সার্থক হইষা উঠে পরম প্রার্তিতে 1” 

যোগীবব দেবদাসজী প্রিষ শিষ্যকে অর্পণ কাঁবতে চাহেন তাঁহাব অপাঁবমের 
ঘোগাবভুতি আব ্রন্গঙ্ঞান ৷ তান জানেন, বামদাস এক বিবাট আধাব--অধ্যাত্মযোগের 
এক চিহিত পুঝূষ। তাই তো এই ?শষ্েব জন্য তাঁহাব সতর্ক দযাম্টি ও যদ্রেব অবাঁধ 
নাই। 'নিবন্তর শাসন ও ভর্ধসনাষ শিষ্যেব ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় কিনা, সতকভাবে 'তাঁন 
পবীক্ষা কবেন, বাক্য-্্ণাৰ দহনে তাঁহাব হারে আঁভমানকে কাঁবতে থাকেন ভস্মীভূত । 

অক্লান্ত গুবুসেবা ও সাধন-ভজনে সা ব্যাপূত থাঁকষাও বামদাসকে সহ্য কাঁবতে 
হয় শ্লেষ এবং দিন্বাৰ সৃতীর কশাঘাত ৷ “এ চামাব,” “এ ভাঙা” বাঁলয়া ভাঁকিষা 
গুবুজী তাঁহার ধৈধেবি পরীক্ষা কবেন। উদবেব পাঁবচর্যাব জন্যই ষে শিষ্য এই 
বৈবাগ্যময় জীবন গ্রহণ কাঁবধাছে--বাব বাব একথা বাঁলযা দেবদাসজী তাঁহাব উত্মাকে 
দাগাইস়্া তুলিতে চান। পবাক্ষাব পব চাঁলতে থাকে পবাঁ্ষা । 

বামদাস কিন্তু জানেন, গুবুজীব এ কঠোব বাহ্য বূপেব অভ্যন্তবে বাহযাছে 
ভগবধসন্তাব প্রকাশ । এঁশী কবুণাব মাধূ্যেঃ আব যোগাবভূতিব এম্বর্ষে তাহা 
ভবপুব। এই িবাট পুরুষের চবণতলে তাই এমনভাবে তান পাঁড়ষা বাহযাছেন | 

একাদিন কন্তু গুবুদেবেব আচবণেব বুঢতা চবমে পৌছিল। প্রচণ্ড বোষে অকস্মাৎ 
[তান জ্াীলযা উাঁঠলেন, সামান্যতম কাবণে বামদ্রাসকে প্রহাব করিতে লাগিলেন 
'নিদ্ঘভাবে। 

প্রহাব ও অশ্রাব্য গাঁলগালাজেব পব চীধকাব কাঁববা তান কহিলেন, “আমাব এত 
'দিনকাব বড় বড চেলা সব চলে গিষেছে আব তুই শালা ভাঙ্গী কেন আমাব পেছনে এমন 
কবে এখনো লেগে বযোছস, বলতো? এন্সান তুই আমাব সামনে থেকে দুব হা। 
কোনো শালাব সেবাষ আমাব এতটুকু দবকাব নেই 1” 

লগ্চ্ডাঘাতে জর্জব বামর্দাস ভূতলে পাঁতত হইযাছেন ' তবও গুবুভ্রীব চবণ 
ধাঁবধা অশ্রুবুদ্ধ কণ্ঠে বাব বাব নাতি কাঁবতে থাকেন, পিতা-মাতাকে ত্যাগ কাবষা 
আঁসষা ?তাঁন গবুব পবমাশ্রষ গ্রহণ কাঁবষাছেন, আব যে কোথাও তাঁহাব যাইবাব স্থান 

নাই। সেই গুবুই ষাঁদ আজ তাঁহাকে পাঁবত্যাগ কবেন। তাহা হইলে সাবা পীথবীতে 
তান দাঁড়াইবেন কোথাষ » ইহা অপেক্ষা গৃবুদেব ববং তাঁহাব গলাষ কাটাবি বসাইরা 
দিন। যে চবণে বামদাস তাঁহাব সববক্ব নিবেদন কবিষা বঁসিষা আছেন। জীবন থাকিতে 
সে চবণ তান ত্যাগ কাঁববেন না। 

বদ অকম্মাধ প্রসন্ন হইবা উঠিলেন। বধধাবিক্ষুত্ধ মেঘমালা হইতে এবাব বার্ধত হইল 
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প্রাণদারিনী বাঁবধাবা। মুহূর্ত মধ্যে দেবদাসজী মহারাজ রূ.পান্তাবত হইয্না গেলেন। 
স্নিতহাস্যে, ম্লেহভবা কণ্ঠে বাঁলতে লাগলেন, তাঁহার দেহপুভতলী বামদাসেব শেষ 
পবাঁক্ষা এবাব সম্পন্ন হইয়াছে । শিষ্য তাঁহাব আজ সসম্মানে উত্তীর্ণ--তাহাব অহধবোধ 
এতাদন নিচ্চহত্রাক্স, বাদ্ঘও নিচ্চলা ও তত্রোজ্জবলা হইয়া উঠিয়াছে। 

গুরু যেন আজ কগ্গতব হইয়া বাঁসধাছেন। উদার দাক্ষিণ্যভবা কণ্ঠে শিষ্য 
রামদাসকে 'তীন প্র্ণভবা আশীর্বাদ জানাইলেন, “বস, তোমার সর্বনভনষ্ট সু হইবে । 
থাদ্ধ দ্ধ আজ থেকে হবে তোমাব কবতলগত । আম আবো বলাঁছ, অ্পকাল মধ্যে 
পরম সাক্ষাকাব লাভে জীবন তোমাব ধন্য হবে ।৮ 

নতাঁগবে দণ্ডাবমান বামদাসেব নয়নে তখন বাঁহতেছে প্রেমাশ্রুব ধাবা । প.লকার্চিত 
দেহে কবুণাথন গুবদেবের চবণতলে তান সাম্টাঙ্গে ল;টাইযা পাঁড়লেন। 

কষেকাঁদন পরেব কথা । গুব; দেবদাসজী এক শহরের উপকণ্ঠে আসন পাঁতয়া 
বাঁসরাছেন। প্রিয় শিষ্য বামদাস কিছুটা ব্যবধানে ধান জরালাইযা উপাঁবন্ট। এমন 
সময় কয়েকাট ভন্ত দর্শনার্থা' সেখানে আঁসষা উপাস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন 
কয়েকাট টাকা নবীন সন্ন্যাসী রামদ্বাসেব চবণতলে বাখি়া প্রণাম কাবল। 

বামদাস চমাকত ও পশব্যস্ত হইয়া উাঠলেন। কাঁহলেন, “সে কি কথা! আমার 
্রীগুবুদেব, মহাসমর্থ' তাপস দেবদাসক্গী মহাবাজ, স্বননং এখানে উপাস্থত। কোনো 
ভেট যাঁদ দতেই হয় তো তাঁহাকেই নিবেদন কবা উাচত। যোগেত্বর গুরুদেবের 
নাক্ষাতে তাঁর নগণ্য শষ্য আমি এ টাকা ক কবে নেবো? 

কিন্তু দর্শনাথী ভন্তাট যে মনে মনে এ প্রণামী তাঁহাকেই নিবেদন কাঁবযাছেন। 
কিছুতেই দে উহা আর 'ফরাইযা দিতে চাঁহিল না। ভত্তাঁট চাঁলয়া যাইবামান 
রামদাসজী আসন ত্যাগ কাঁবষা গুবুদেবের কাছে গেলেন । টাকা কাট তাঁহাব ম্মথে 
রাখিয়া জোড়ূহস্তে কাঁহলেন; “মহাবাজ, এক ভন্ত দর্শনার্থা এই মান এই ভেট দিয়া 
গেল। কৃপা ক'বে আপান গ্রহণ কবুন।”। 

গবধদেব ক্রোধে একেবাবে ফাটিয়া পাঁড়লেন । এ কোন ধবনেব আঁশঙ্ট চেলা সে? 
দ্বযং গবদ সম্ম:খে উপাঁপ্ছিত থাঁকতে সে নিজেই পুজার-ভেট গ্রহণ কাঁবয়াছে॥ এন 
গুপ্ধত্য তাহাব ! 

বামদাসজী মহা ফাঁপবে পাঁড়লেন। কাতবকণ্ঠে গৃব্ুদেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, 
এ ভেট তিন কোনোমতেই গ্রহণ কাঁবতে চান নাই। কিন্তু দর্শনার্থাঁ ব্যান্তীট তাঁহার 
কথা না মানিষাই উহা বাঁয়া গিশ্নাছে। তাছাড়া, তান তো এ ভেট অবিলম্বে 
গবেদদেবে চরণেই নিবেদন কাঁবতে আসিয়াছেন-_আস্তব বা বাহ্য কোনো ?দিক দিয়াই 
তান নিজে এটা গ্রহণ করেন নাই। তবে গবুজী কেন এমন কঠোর হইতেছেন ? 

ক্রোধের আঁভনয় ততক্ষণে সমাপ্ত হইব্লা গিযাছে। দেবদাসজীব ব্াঁহবেৰ খোলম 
থ্বঁলরা এবার বাঁহর হইয়াছে কর্ণা ও দাঁকষণ্যের কুপ। সহাস্য আননে শিয্যের 
শিরে হাত রাখিয়া বরবজ্র মহাপুরুষ কাঁহলেন, “আরে বেটা, তুমভী তো আভী 'স্খ 
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হোগযা। আাষসা তো হোনেই' পড়েগা । তুমকো তো মালুম নোঁহ হ্যাষ--তুমভা 
এক শের বন গধা 1 বাকি, দো শেব এক ঠোর্ মে রহনে নোহ সকৃতে 1” -অর্থাথ। 
বাবা, তুমিও যে হীতিমধ্যে ইসদ্ধ মহাপুবৃষ হযে গিয়েছ । কাজেই এবুপ ঘটনা ঘটাই যে 
গ্বাভাবিক। তাছাড়া, তুমি জানো না, তুমিও যে হয়ে পড়েছো অধ্যাত্বজগতেব এক 
বাঘ। এবাব এক গৃহাষ আমাদের মতো দুই বাঘের থাকা তো আব ঠিক নয । 

অধ্যাত্মজ্রীবনেব শ্থিতিব জনা, প্রকৃতকলাাণেব অন্য, শিষ্ঃকে এখন হইতে পৃথক 
পথেই চাঁলতে দিতে হইবে । বামদাসজীকে গুবু মহাবাজ এবাৰ তাই প্রেবণ কাঁবলেন 
পবিব্রাজনে । শিষ্যেব স্বাধীন অধ্যাত্বপাবক্রমা শদুরু হইল এই পাঁবক্রমাব মধ্য দিষা | 
অচিরে দেখা দিল শ্রীত্রী ১০৮ বামদাস কাঠিয়াবাবাব পরম অভ্যুদষ 1 

বৈবাগ্যময় জীবনের আহহানে, বিচিত্র পথবেখা বাইয়া, বাদাস লদগে_ব দেবদাসজীব 
চবণোপান্তে আঁসষা উপনীত হন। তাঁহার সে পথেব বাঁকে বাঁকে, সমগ্র পবিক্রমাব 
গণ্চাতে, আত্মপ্রকাশ কবে দৈবীশত্তিব এক স্মানাদ্চ লীলা । 

বালা, কৈশোব ও যৌবনে বামদাসের জীবনে দেখা গিষাছে একই গাঁতচ্ছন্দ, আব 
একই মুম:ক্ষা-পথেব অনুদিত । তেমান তাঁহাব সারা অধ্যত্ঙ্গীবনের নেপথ্েও সদা 

সঃবমান বাহরাছে গুবুকৃপা ও এশী কূপাব আলোক-সংকেত । 

পূর্ব পাঞাবেব এক নগণ্য গ্রাম লোনাচামারী। অমৃতসব হইতে ইহা প্রাষ বিশ 
ক্লোশ দৃবেব পথ। এই গ্রামেবই এক বাঁধ গৃহস্ছেব ঘবে বাধদাসের জন্ম । পিতা 
এক সম্মানিত বাহ্গণ, গুবহগিবি কারিষা তাঁহাব সংসাব চালান । নিতান্ত সবল ও 
অনাড়দ্বব জীবন; কিচ্তু গৃহে কোনো কিছুরই অনটন নাই । ক্ষেতেব পর্ধাপ্ু ফসল ও 
চাব-পাঁচটি মীহষেব দুগ্ধে সুখেক্বচ্ছন্দে এ পারবাবের দিন চলে । 

1পতৃগূহের নিকটেই এক পবমহংস সন্ন্যাসীর আশ্রম । বালক বামদাস মাবেব পিছে 
পিছে প্রাষই তাঁহাকে দর্শন কাঁবতে আসে । একদিন কিন্তু এ ক্ষুদ্র বালকেব এক প্রশ্ন 
সকলকে 'বাস্মিত কাবা দেষ । পবমহংসজীকে সে জিজ্ঞাসা কবে। “বাবা গহাযাজ, 
আপনাব কাছে তো কত লোকই আসে, আব বাই আপনাব চবণে শিব নত কবে। 
আপাঁন তো সকলেবই বড ও পৃজ্য । কিন্ত কি ক'রে আপাঁন এত বড় হলেন, আমাষ 
বলুনতো । এ কৌশলটি একবাব জানতে পাবলে আমিও তা কাজে লাগাবো 1” 

পরমহংন সকৌতুকে এই বালকের দিকে চাহিলেন। সপ্লেহে কহিলেন, “বেটা, আমি 
ঘে সবাই পরম পাঁবন্ত বামনাম জপ কাঁব। মন্গলমব বাম নামই যে আমাকে ছোট থেকে 
বড় ক'বে তুলেছে মনে মনে এ নাম ভুপ করো, তুমিও একদিন এমানি বড় হতে পাববে 1” 

বালক চুপ কাঁবিষা ? যেন ভাবিষা নেষ, তাবপর জানা এই বামনামই সে জপ কবা 
শব কবিবে আব হইষা উঠিবে পবমহংসঙ্জীর মতো এমান এক বড় সাধু । 

পরেজিন্মেব শুভ সংস্কার ভাগ্যবলে জাগিষা উঠল, সোঁদন হইতেই বামদাসের 
অন্তবে আবার্তত হইতে লাগল পাঁবনন বামনামের প্রচ্ছন্ন ভপমালা । 

পিতাব মাহ ক'টি মাঠে বিচবণ কাঁরিতে যায়৷ বামদাদ পাঁচান হস্তে মাঝে মাঝে 



১০৪ ভারতের সাধক 

ইহাদেব অনুগমন করে। তখনও সে নিতান্ত ক্ষুদ্র বালক; বধস সাত আট বুধসবেব 
বেশী হইবে না। একাঁদন সে মাঠেব গাঝখানে এক বটবৃক্ষেব ছায্ার বাঁসয়া আছে, 
হঠাৎ সেখানে কোথা হইতে এক জটাজ্টসমান্বত সাধ; আসিযা উপান্থত। সন্ন্যাসী বড় 
ক্ষৃধার্ত। বামদাসকে তাড়তাঁড় কিছ; আহার্ষেব যোগাড কাঁধিতে তান বাঁললেন। 

বালকেব উৎসাহেব শীমা নাই । সানন্দে সে বাঁলযা উঠিল__-“সাধ্বাধা, তুমি আমাব 
মোষগুলো একট; দ্যাখো, আম ঘব থেকে তোমাব জন্যে সব বিছ- নিষে আসাঁছ 1” 

প্রচ্ড গ্রীম্মের অপবাহু। বেলা কলমে গড়াইয়া পাঁড়তেছে। গৃহে গিপিতামাতা 

উভযেই 'নাঁদুত। বালক বামদাস চুপি চাপ ভাঁড়াব খুলিষা প্রচুব ময়দা চীন ও ঘি 
লইযা সোৎসাহে বক্ষতলে 'ফাঁরয়া আসল । 

তাহাব এ সেবানষ্ঠা দৌথযা সাধু বড় প্রসন্ন হইলেন । আশীর্বাদ কবিয়া কহিলেন 
“বাচ্চা, তুম এক যোগীবাজ বন যাওগে 1” 

বামদাস কিন্তু বড় 'বাস্মত হইয়া গিয়াছে। যোগাবাজ হইবাব মতো যোগ্যতা 
তাহাব আছে কিনা, তাহা সে জানে না। 

ব্যস্তসম্ত হইয়া উত্তব কাঁধল; “ীকন্তু সাধুবাবা, আমাব বাবা বোজ প্রায় দশ মের 
ফ'বে মোষেব দুধ পান কবেন, আ?মও তেমাঁন তব সঙ্গে বসে দু-বেলা পচ সেব ক'রে 
দুধ উাঁড়ষে দিই। তাহলে আঁ ণক ক'বে যোগীবাজ হবো 2 

আঁতীথ সন্ন্যাসী সহাস্যে দাঁক্ষণ হস্তাঁট উত্তোলন কাঁবলেন, উদার দাঁক্ষিণ্যভবা 
ফণ্ঠে কহিলেন, “বাচ্চা হামাবা বচনসে তুম জবুব যোগীবাজ হোগে।” অতঃপর তাপণ- 
তঞ্পা গুটাইয়া ধীবে ধীঁবে তান সেখান হইতে চাঁলষা খেলেন । 
কন্তু একি অলৌকিক কাণ্ড? সবত্যাঞ্গী সাধকের উচ্চাবিত এই আশীর্বাণী যেন 

চৈতনামষ। এ বাণীব ইন্দ্রজাল বালক বামরাসেব সমস্ত জাগাঁতক চেতনাকে মৃহূর্তের 
মধ্যে বিলুপ্ত কাঁবয়া দেষ। তাহাব স্মাত হইতে ?পতা-মাতা, গৃহ-অঙগন, বনপ্রানযব 
--ওএই চাবণবত মাঁহষেব দল সমস্ত কিছুব আকর্ষণই যেন অপসৃত হইষা যায় । সাবা 

অন্তবে তাঁহাব ধ্বানত হইতে থাকে শুধ: একাটমান্র বোধ--গৃহাস্থাপ্রম তাঁহাব জন্য নব! 
এক অদৃশ্য অপাঁবচিত লোকেব আহ্বান কেবলই কানেৰ কাছে গুঞ্জলণ কাঁবষা ফিরে । 

সাত বসব বধস্ক বালকেব আন্তবেব এই প্রাতাক্রয়া সত্যসত্যই বড় ববস্ময়কব । উত্তর- 
কালে বামদ্ধাস কাঠিযাবাবা মহাবাজ তাঁহার বাল্যজীবনেব এই অন[ভুতাঁটব কাহিনী 
সোৎসাহে তাঁহাব ভন্ত শিষ্যদেব কাছে 'িবূত কাঁবতেন। 

বামদাসেব পিতা আড়দ্বব সহকাবে পঃত্রেব উপনযন দিলেন। তাবপব শাম্্ 
অধ্যয়নেব জন্য বন্গচারী বালককে নিকটস্থ গ্রামে এক আচার্ষেব নিকট প্রেবণ করা হইল । 
মেধাবী বামদাস অল্পদিনের মধ্যেই আচার্ষের হৃদয় আঁধকাব কাঁবষা বাঁসল। 

সামান্য অভ্যাসেই পাঠ তাহাব বোজ তৌব হইয়া যাষ, তাবপব মালাটি হাতে নিষা 
সে 'নাবষ্ট হস্ত অভ্যস্ত বামনাম জগে। 

ঈর্ষাপবায়ণ একদল সহপাঠী একদিন আচার্ষের শনকট নালিশ জানায়-ামদাস 



বামদাস কাঠিষাবাবা ৯০৫ 

তাহাব কোনো পাঠেই মনঃসংযোগ্র কবে না, গুবূব বাক্য অবহেলা কাবা সে শৃধ, 
বাঁসষা বাঁসবা মালা টপকাষ। 
বামদাসকে তখনই ডাকা হইল । কিন্তু আচার্ধ পবীক্ষা কাঁবষা দৌখলেন, কোনো 

পাঠই তাহাব আযন্ত কাঁবতে বাকি নাই। নিজেব পাঠ সমাপ্ত কাঁবষা তবেই বোজ নে 
বত হয় তাহাব নিধামত জপসাধনে ॥ তাহাতে আব দোষ কোথা £ 

মিথ্যা অভিযোগ আনযনেব জন্য আচার্য এঁ ছান্রদেব তিবস্কাব কবেন। ইহাব পর 
হইতে আচার্ধ-গহে' শিক্ষার্থী বামদাসেব প্রতাপ প্রাতপান্তি আবও বাডিষা যায় । আট-নষ 
বধ্সব এই পাঁণডতেব শিক্ষাধীনে থাঁকবাব পব 'বীভন্ন শাস্ব্পাঠ তাঁহাব সমাপ্ত হব । গুবু 

গৃহ হইতে যৌদন 1তান গৃহে প্রত্যা্মন কবেন সৌদন দেখা যাষ, তবুণ শিক্ষার্থীর 
বক্ষোদেশে বাঁধা বাহযাছে একখান ভগবদুঞ্গীতা । এই মহাগ্রন্থথানব সাঁহত তাঁহার 

জীবন তখন এক অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে বাঁধা পাঁড়য়া গিয়াছে । 
পূন্ন আচার্ধগৃহ হইতে গড়া শেষ কাঁব্ষা 'ফাঁবষাছে। পিতা তাই এবার তাঁহাব 

বিবাহে জন্য ব্যস্ত হুইষা পাঁড়লেন। "কিন্তু বামদাস তাহাতে কান পাতেন কই? 
মুমুক্ষয তবুণেব স্মৃতিতে তখনো অস্ফুট স্বরে ধ্বানৃত হইতেছে বালক কালের দেখা 
সন্ব্যাসীব সেই বাণী- বাচ্চা তুম জবুব যোগ্ীবাজ বন যাওগে। 

গ্হজীবনেব মোহ ও 'বষষাসীভি বামদাসেব জীবন হইতে মুছষা গিষাছে--তাই 
অধ্যাত্বজীবনেব পথে বাহিব হইযা পাঁড়তে 'তাঁন কৃতস্ংকম্প। পিতা মাত'কে এবার 
স্পষ্টভাবে জানাইবা দেন, কনিষ্ঠ হ্রাতাকেই বিবাহ দেওষা হোব-_তান দীজে আর 
সংসাবাশ্রমে প্রবেশ করিবেন না। আত্মপাঁবজনেব ভর্থসনা বা আশ্রুজল কোনো কিছুই 
তাঁহাকে এ প্রাতজ্ঞ হইতে 'বচ্যুত কাঁবতে পাঁবল না। 

গ্রামেব প্রান্তে এক বিবাট বটবক্র। ইহাব নিচে তবুণ সাধক বামদাস আসন 
পাতিষা জপে বাঁসলেন। গাষন্রী মন্দ ?সাদ্ধ লাভ কাঁববেন, ইহাই তাঁহাব মনেব 
সংক্গ। এক লক্ষ জগ সমাপ্ত কাঁববাব পব 'তীন শ্রবণ কাবিলেন এক দিব্য বাণী। এ 
প্ত্যাদেশ তাঁহাকে জানাইষা 'দিল_-“বস, তুম অবাশিষ্ট পচশ হাজাব জপ লম্পূর্ণ 
কবো জাগ্রত মহাতীর্থ জবালামুখীতে গিষে, তোমাৰ মনস্কামনা গসদ্ধ হবে 

এই 'ির্দেশে পাইবাব পব বামদাসেব উৎসাহেব সীমা বাহল না। জরালামূখী 
তাঁহাব লোনাচামাব গ্রাম হইতে প্রাষ চীল্লশ মাইল দূবে অরবাস্থিত। আঁবিলম্বে সেই 
তীর্ঘেব দিকে 'তাঁন অগ্রসব হইলেন। 

বিন্তু পাঁথমধ্যে এক নৃতিন কাম্ড ঘাটিযা গেল। বামদাস হঠাৎ দেখিলেন, বৃক্ষতলে 
জটাজ্টসমান্বিত 'দব্য্রীরমা'ভত এক সন্ন্যাসী আসন পাতিযা বাঁসধা আছেন। অমোঘ 
আকর্ষণ এই সন্ন্যাপীব। বামদাস ধীবে ধীবে তাঁহাব কাছে উপস্থিত হইলেন, দঙ্গে 
সঙ্গে জাগিষা উঠল দিজেব পূর্ব জীবনের সংদ্কাব । এ সন্ত্যানী যেন কত কালের 
আপন ভ্রন । ভাবাবিস্ট হইবা ?তীন তাঁহাব চবণতলে নির্পিতত হইলেন ফলে ভ্বালামৃবাী 
তীর্ঘে বাঁসযা তপস্যা কবাব সংক্প একেবাবে পাঁবত্যন্ত হইা গেল । 
মুমক্ষ্ তবদণ ব্যগ্রভাবে মহাপ্বষের নিকট সন্ন্যাস ও মলদীক্ষার ছুন্য বার বান 



১০৬ ভারতের সাধক 

প্রার্থনা কাঁরতে লাগলেন । কৃপা অবশেষে 'মাঁলল, শরণা্থাঁ যুবককে চেলা কাঁবধা 
গনতে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন । মস্তক মুপ্ডন কবিষা বামদাস এক শুভ মুহূর্তে গ্রহণ 
কাঁরলেন বৈবাগ্য-আশ্রম ৷ এই শা্তধব মহাপুবুষই দেবদাস মহাবান্ত, তাঁহাব দীক্ষাবীজ ও 
আশ্রয়ই উত্তবকালে বামদাসকে পৌছাইযা দেয় সাঁদ্ধব অমৃতলোকে। 

পিতার কাছে সন্যাসেব সংবাদ পেখীছতে দৌব হয নাই। পানর ও তাঁহাব দীক্ষা 
দাতা গুবুব নিকট তখনই তান ছাক্া আসলেন । ভাত প্রদর্শন ও অন,নয়শীবনষ 
সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হইল-বামদাস প্রাণ গেলেও তাঁহাব বৈবাগ্য আশ্রম ত্যাগ কবতে 
সম্মত নন। এঁদকে তাঁহাব মাতা শোকাকুপা হইযা আহার নিন্দা ত্যাগ কবিষা 
বাঁদয়াছেন। তা তাই সন্যাসীকে অনুবোধ জানাইলেন, পান্রকে জননীব সাঁহত একবাৰ 
সাক্ষাতের অন্মমাত তন 'দিন, অন্তত শেষবাবেব মতো 'নজগৃহা সে একবাবাঁটি দৌখযা 
আসুক । গুরদব অধুমতি 'মাঁলবাব পব বামদাস লোনাচামাবাঁতে 'ফাবষা আসলেন । 

নবীন সন্যাসী কিন্তু িজগৃহে আব বাস কবেন নাই? গ্রামেব প্রান্তাস্থত এক বট- 
বক্ষমূলে তিন আসন পাঁতিন্না বাঁসলেন। কিন্তু জননীকে 'নয়াই ?বপদ বাঁধলঃ প্রবল 
কানাকাঁট শব; কাঁবষা দিলেন, তাঁহাকে ধৈর্য ধাবণ কবাইবে কে? বামদাস কিন্তু 
টাঁললেন না, দর্টস্ববে কাঁহলেন, মাতা ধ্ছব না হইলে কালাবলম্ব না কাঁবষা ?তাঁন গ্রাম 
ত্যাগ কাঁববেন। 

এ সমষে কোনো 'নীর্দ্ট গৃহে 1র্তীন ভোজন কাঁবতেন না । পর্যাবক্রমে গ্রামের বান 
গহ্স্থশ্ঘবে তাঁহাব ভিক্ষা চালত। 

ইতিমধ্যে সেখানে একাঁদন এক 'বাঁচন্র ব্যাপাব ঘাঁটল । সৌঁদন গভীব বাঁন্রতে বামদাস 
বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্র হইষা বাঁহবাছেন। লম্মূথস্থ আকাশমণডল অকদ্মাৎ এক স্বগণ্য 
জ্যোতিতে উদ্ভাঁমত হইবা উঠিল । হ্বয়ং গাসঘ্রীদেবী তবণ সাধকেব সম্মুখে আঁবর্ভূতা 
হইযষা কাঁহলেনঃ “বৎস, তুম গাষনী মন্দে সিদ্ধ হযেছ। আমি তোগাব গ্রাত আজ প্রসন্না ৷ 
তুম তোমাব ঈীপসত বব প্রার্থনা কবো 1” 

কবজোড়ে বামদাস উত্তব 1দলেন; “মা, আম যে এখন ন্ব্যাসী হযোছ । কামনা- 
বাসনা আমাব থাকতে নেই; প্রার্থনাব গ্রয়োজনও তাই দেখাহুনে । আমাব অন্তবেব এই 
শুধা প্রার্থনা তুম আমাৰ প্রত সদা প্রসমা থাক 1১ 

“তথাস্তু”-_বাঁলযা দেবী আন্তবীক্ষে িলাইযা গেলেন । 
বামদাসেব ?নকট গ্রামেব বহ: নবনাবীই তখন আনাগোনা কাঁবতেছে। এ সমযে তান 

কিন্তু এক মহাাবপদে পাঁতত হন। এক সন্দবী তরুণী সন্ন্যা্ী বামদাসকে দৌখযা বড় 
মুগ্ধ হষ, তাঁহাকে সে প্রলৃব্থ কাঁবতে থাকে । বমণীব বাস এই গ্রামেই, বামদাসেব সে 
পূর্ব পাঁবাঁচতা । বাধ বাব সতর্ক কবা সত্তেও তাহাকে গ্রাতীনবৃত্ত কবা কঠিন হইযা পড়ে। 

যুবতাঁটি একাঁদন কামার্তা হব, গভীব 'নগীথে সে তাঁহাব আসনেব 1দকে ধাঁবে ধীঁবে 
অগ্রসব হইতে থাকে । তবুণ সাধক প্রমাদ গাঁণলেন। অনন্যোপাষ হইধা সজোবে ভান 
প্রস্তব নিক্ষেপ কাঁবতে থাকেন, ভষ পাইক্লা এই বমণী সাবিষা পড়ে । 



বাম্দাস কাঠিস্সাবাবা ১০৫ 

পবেব দিন দেখা যায়, রামদাস গ্রাম হইতে অন্থাঁহ্ত হইযাছেন । আব কখনো 'তাঁন 

জন্মভূমতে পদার্পণ কবেন নাই। 
এইবাব সাধকজীবনে পাঁবন্রাজনেব পালা । গযব নির্দেশে বহু তীর্থ ও জনপদ 

ধাধা ঘ্াঁবয়া তাঁহাকে দীর্ঘদন কাটাইতে হয় ৷ এই সময়ে একবাব বামদাসজী মহারাজ 
কোনো এক দেশীয় বাজাব বাজ্যে উপাস্থিত হন। এখানকার বানী এক বিধবা তবুণী, 

তাছাড়া অসাধাবণ রূপলাবপ্যবতীও 'তাঁন। বাসদাসকে প্রাসাদে আনযন কাঁবষা রানী 

সাহেবা তাঁহাব সেবাধদ্র কাঁবতে থাকেন। তবুণ সাধুব ঘানষ্ঠ সান্িধ্যে আঁসষা রানী 
ধীরে ধাঁবে তাঁহাব প্রতি আকৃষ্ট হন, একাঁদন ব্যা্ুল অন্তবে প্রেম িবেদনও কাঁবষা 
বসেন। দ্বীঘ যৌবন ও 'বপুল সম্পদ ভোগ কাঁববাব জন্য নবীন সন্ন্যার্সীকে বাবংবাৰ 
1তান মিনতি জানাইতে থাকেন। 

এই বুপসী তবুণীব সানিধ্য ও তাঁহাব প্রেমের প্পর্শ সাধক বামদাসকে কিছুটা চষ্ঘল 
কাঁবয়া তোলে। কিন্তু হঠাৎ এক নমষে সন্নযাসজীবনেব পাবিত্ দাঁয়্ব সম্পর্কে সঙ্গাগ্গ 
হইয়া উঠেন। অন্তবে জাগে 'ববেকের তার দংশন । মোহাব্ঘট হইযা এ ?তাঁন কি 
কাঁরতেছেন? বৈবাগ্য আশ্রম গ্রহণ কাঁরয়া মতীন্তর সাধনাষ তীন ব্রতী, বমণীবৰ বৃপমোহ 
1ক আজ তাঁহাকে পথন্রস্ট কাঁববে ? 

সেই মুহুর্তেই এই নাবী ও বাজপ্রাসাদেব সঞ্ত কিছ- গ্রলোভন ত্যাগ কাবা 
রামদাস সবেগে বাজ্রপথে বাঁহব হইস্লা পাঁড়লেন। 

কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপাব ৯ এ বৃ্পসী বানী সাহেবাব স্মৃতি তখনও তাঁহাব অন্তব 
হইতে মুছিয্না যাইতে চাহে না? বাজ্প্রাসাদেব এ মোহন? যেন তাহার মাষাজাল বিস্তার 
বাঁরযা আবার তাঁহাকে কবাঁলত কাঁবতে চ্মাহতেছে। সার্মাফক এক দুর্বলতা তবুণ 
সাধকেব অন্তবে আবাব সে সমধে দেখা দেষ, কন্তু ঈশ্ববেব কৃপাষ 'তাঁন আত্মনক্ষা কাঁবতে 
সমর্থ হন। দত পদাবক্ষেপে বাজ্যেব বাহবে আগসফা হাঁফ ছাতেন । 

উত্তবকালে মহাসাধক বামদাস কাঁঠযাবাবাকে প্রায়ই বাঁলতে শুনা যাইত-_“অহেতুক 
ভগবদক্বপা ছাড়া তবণ সাধকেব পক্ষে ?বপ, জষ কৰা বড কাঁঠন ।” 

পাবরাজকবূপে বামদাসজী একবাব উত্তবাখন্ডেব গহন বনাগ্লে ভ্রমণ কাঁবতেছেন ৷ 
ঘ্ীবতে ঘ্ীবতে একাঁদন জরন্নীববল কোনো উচ্চ পাহাড়ে একাট প্রস্তবাবদ্ধ গ্ৃহামূখ 
তিন দৌখতে গান । কৌতুহলী হইযা তবুণ সাধক উহাব দ্বাব উচ্মোচন কাঁবলেন। 
ভভিতবে প্রবেশ কাঁবষা বাহা দৌখলেন তাহাতে তাঁহাব 1বস্মষেব অবাঁধ বাঁহল 
না। দীর্ঘ জটাজটসর্মান্ঘত 'িবাটকাষ এক প্রাচীন যোগী সেখানে উপাঁবজ্ট 
রাহষাছেন। গহাব প্রান্তদেশে 1তীন গভনীব ধ্যানে মগ্প। লোল চর্মেৰ আব্বণে 
চক্ষুষ ঢাকিষা গিষাছে। বামনাস ভয পাইধা তাডাতাঁড গৃহা হইতে বাহিব হইবা 
আ'সলেন। 

প্রাচীন তাপস এবাব আসন হইতে উাঠষা আঁসিষা গ্হাদ্বাবে দাঁড়াইলেন। তাবপৰ 
হস্ত দ্বাবা নযনোপাবি বলাদ্বিত চর্মাববর্ণাট ধাঁবে ধাঁবে তূলিষা ধাঁবলেন। বামদাসেন 



৯০৮ ভাহাতব ধক 

খন মনে হইল, গহাপূবুষের চঙ্গুতাবকা হইতে বেন আঁ বার্ধত হইতেছে | গরদ্ভীি 
কত বন্ধ বোগীবর তাঁহাব পারব দজিজ্ঞানা ভাঁরলেন। 

বানদান ততক্ষণে ভবে দবদ্নরে একেবারে আড হইব; গিবাছেন। অর্ধচ্দুট স্লরে 
উত্তন দিলেন--“মিহাবাজ, আট জাগনান বালক -এক দন চলা 1? 
“চেলা »ে কি কথা ? বেগ, চলাই বাঁদ হও, আমাব আদেশ মতো দব কিছু কন্ছ 

করতে পাববে 
“আছে ঘহাবাজ, আপনাব কপৰ অবশ্যই দব পাল্বো 1 
গৃহাব নিচেই এক লঃগভীল পার্বত্য খাদ; খলত্রোত নদী সেখানে গর্জন কাঁরতে 

কাঁবতে ছটা চীলবাছে। বৃদ্ধ সাধ্ জঙ্গনীল 'নর্দেশ কাঁরা কহিলেন, "্যাঁদ চেলা-ই 
হবে থাক, তবে এই মুহূর্তে আমাব আদেশ এ ভলল্রোতে বাঁপ দষে পড় 1” 

'নচে তাকাইবা বামদাদ গিহারিবা উঠিলেন। পাবত্যন্থাদেৰ শী উন্তন্ত প্রবাহে বাপি 
গদবাধ অর্থ) নিশ্চিত মৃত্যু! কিন্তু আদেশ পালন না কাঁবলেই বা ধঁচবার উপায় 

কোথাব* বুদপ্রতিম এই বোগীব গ্বাষবাহ হইতে বে নিল্ভাব নাই । 
ইজ্টনাম স্মরণ কাঁতব' বামদন পর্বভণ্জ্গ হইতে ততক্ষণাৎ লক্ফ গ্রনান কাবলেন। 

জলে নিপাতিত তাঁহাব দেহখাঁন তখন তাঁর ল্লোতে ভাপিরা চালর়াছে। এ সময়ে হঠাৎ 
এক মহাঅলোৌকিক কাণ্ড সংঘাঁটিত হইতে দেখা বায় । বৃদ্ধ তাপন অত্যান্চর্য বোগ- 
িভীতিবলে ভাঁহাব হদ্তখানি নিম্ীদকে প্রদাবত কবেন। মূহূর্তমধ্যে তাহা দীর্ঘ যত 
হইবা বাশদাসেব প্রোত-বাহিত দেহখ্ানকে স্পর্শ কবে । বোগণাতিব বিল্মরকর যা 
এখানেই শুধ্ থামে নাইঃ ততণাৎ যোগী হল্তেব আকর্ষণে ভাসনান দেহখানি শূন্যে 
উ্ঘত হব, নবানাব সোঁটকে আিবা দাঁড়ি কবাইরা দেব গুহাদ্বাবে । 

ভবে 'বিদ্মঘে বামদাদ তখন একেবাতে বিমূঢ হইধা িরাছেন। সন্নুথে দণ্ডারমান 
যোগীববেব ভোধোদ্ৰীপ্ত ব্পটি বিম্তু আব নাই । আননে তাঁহাব প্রদলমধূর ছি 
বেখা ফুঁটিরা উঠিবাছে ! 

বামদানকে আন্ জানাইক্ল॥ তানি কাঁহতে লাগলেন--“বিধদঃ ভূন চেলা হবাহ 
বোগ্য। এটা ঠিকই । তোমার কল্যাণ হোক দদ্গুরুব কুপার অভান্ট পূর্ণ হোক। 

দবল্তু এখান থেকে তুম অবিলদ্বে প্রস্থান কবো। এ অঞ্চল ধাঁবদের এক 'বিশেষ 
তপহক্ষেত্র। এখানে তুম আব অবস্থান কতো না 1” 

নাটাঙ্গ প্রণাম জানাইবা বামদাল ধাঁবে ধীবে বোগীবৰ লাধনছ্ছল হইতে দিক্কান্ত হন । 

পাঁক্রাজন পর্ব এবাব শেষ হব! বাষদাস অতঃপব দেবদাসজী ঘহাবাজের পাহত 
দমালিত হন। গযরুদেবের একানষ্ঠ সেবাব তান আহানয়োগ কবেন। শিধব আচাষের 
দনবন্তব পাহচর্ধ ও সাধননদেশে রাগদাসেব অধ্যাজন্রীবনে ভমে দাধিত ছর বির্লাট 

বুপান্তব | 
গদুবু দেবদাসক্জী পূর্বাশ্রমে ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী । 'নিন্বার্ক শাখার অন্তভূর্ভ , 

এক অদামান্য যোগীব কৃপাদষ্টি তাঁহার উপর পতিত হর । তারপর বহ: বংসর তপন্চর্র 
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পর এই কঠোবতপা সাধক অপাঁবমেষ যোখশন্তিব আঁধকাবাঁ হন। বামদাস জ্বালামুখী 
শযনেব পথে যখন দেবদাসজীর চবণাশ্রষ গ্রহণ কবেন তখনই তান এক বহবিশ্রুত 
যোগী । পাঁবব্রাজনেব মধ কছূকালেব জন্য উভষেব মধ্যে ছাড়াছাড়ি হব । তাবপব 
অবাব শুবু হয গুরু ও শিষ্যেব জীবনে ঘানষ্ঠ যোগবন্ধনেব এক নৃতনতব অধ্যাষ। 

দেবদাসজীর যোগাঁবভাত ও কৃপালীলা শিষ্যেব দন্মুখে একেব পব এক উদঘাটিত হইতে 
প্রকে! 

গুরুদেব কোনো কোনো সমষে একাধরুমে একই আসনোপাঁব ছষ মাসকাল জড় 
সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন ৷ দিনেব পব দিন তাঁহাব এই কাণ্ড দেখবা তবূণ শিব্য 
বামদাসজীব বিস্মষেব সামা থাঁকিত না। যোগীবব দেবদাসজীব বাহ্য জীবনেব চলা- 
ফেবাব বৈশিম্টাও বড কম ছিল না। নয়নে নিদ্রাব লেশমান্র নাই: গাঁজা আব চব্দেব 
ধূপানে আগ্রহও ছিল তাঁহাব অপাঁবসীম ৷ 

বামনাসজীন চোখে গৃবুব আহার্ষ গ্রহণের পর্বাট ছিল সর্বাপেক্ষা অদ্ভূত ব্যাপাব । 
ধন হইতে খাঁনকটা ভগ্ম লইষা কমস্ডল:ব জলে তান ফোঁলষা দিতেন, তাবপব এই 
বিভূতি মীশ্রত জল সবটা পান কাঁবতেন ৷ আবাব সঙ্গে সঙ্গে এই মিশ্র বস্তুকে অগৌঁণে 
উদব হইতে বিদাষ দিতেও তাঁহাব বিলম্ব ঘাঁটত না । যৌগিক প্রক্িষাবলে উহা উদগিবণ 
কারষা ফৌঁলিষাই শিষ্য বামদাসকে দেবদাসজ্জী উহা তৌল কাঁবতে বলিতেন। প্রতিবারই 
মাপিয়া দেখা বাইত, এই ভস্ম-গোলা জল সমপাঁবমাণই পাকস্থলী হইতে পুনবাধ বাহিব 
হইয়া আসিয়াছে । ইহাই ছিল তাঁহ।ব গুবুদেবের দৈনন্দিন আহাব। 

মহাযোগীর এ আহাৰ সদ্বন্থে ব্যতিরমও যে মাঝে মাঝে না দেখা যাইত এমন নষ। 
একবার দেবদাসজী শিষাকে ভাষা ব্যাকুলভাবে বাঁললেন, তাঁহাব দেহে প্রচণ্ড উত্তাপ 

অনুভূত হইতেছে, আঁবলম্বে প্রচুব দুগ্ধ পান না কবাইলে তীঁহাব আব 'িস্তাব নাই। 
অস্তব্যস্ত বামদাসজ দ্ুতপদে একটি বৃহৎ ভান্ড লইয়া গৃহস্থদেৰ বর্সতিতে চাঁলযা 

গেলেন । সাধুবাবাব জনা প্রা আধ মণ দুধ সংগৃহীত হইল। হাঁড়িট সন্মৃখে স্থাপন 
কাঁববামানুই দেবদাসজী মহারাজ্ঞ ঢক: ঢক্ কবিয়া উহাব সবটা পান কথিয়্া ফৌঁললেন। 

কিন্তু দেহেব গবম তাহাতেও মাঁটতেছে না-াতান আবও বেশি পাবমাণ দুগ্ধ 
আনগ্পনেব জন্য আদেশ দিলেন । ব্যাপার দৌঁখিষা বামদ্াসেব তো চ্ষদস্থিব | 

যুস্তকবে সানুনষে তান কাঁহলেন, “বাবা, তু পবমাত্মাস্ববপ- তোমাব দেহের 
উত্তাপ মেটাবাব মত সামর্থ আমাব কোথায ? আধমণ দুধ তো দেখাঁছ এক মহরতে 
উড়ে গেল, তাবপব আর এখন কি কৰা যাষ ৯” | 

গুবুদেব কুপাপববশ হইযা স্মিতহাপ্যে বাঁললেল। “না বেটা। তুমি আবও দামণ্য 
কিছু দুধ নিষে এসো । এবাব আমার পপাসা িশ্ব মিটবে 1” 

আবো কষেক সেব দুগ্ধ সংহ কৰা হইল । উহা পানের পব তবে দেবদাদজীন এ 
উত্তাপ দূর হয় । 

ঘনিষ্ঠ 'শষ্যদেব পবীক্ষাৰ জন্যও শাঁতধব গুবুকে গাবে' মাঝে লীলাখেলা 
অবতারণা কবিতে দেখা যাইত। একবাব কোনো পর্বেত্য শহবের নিকটে এক গ্রহন বনে 
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মাহমা আজিও তাঁহাব অন্তর-সততাষ ফুটিয়া উঠে নাই, ইহাই বার বার দথেদে কহিতে 
লাগিলেন। 

দেবদাসজী মহাবাজ এবাব প্রসন্ন হইযা বাঁললেন, পাঠকই । তুমি নিতান্ত বালক 
মান্ন। তাই আজকেব এই অপবাধ ক্ষমা করা গেল৷ কিন্তু জেনে বাখবে, প্রকৃত সদ 
গুবুব দষ্ট থেকে সামান্যতম চিন্তাটুকুও কখনো গোপন কবা যায় না।” 

একবাব বামদাস তাঁহাব গুবুজীব সঙ্গে পাঞ্জাবের কোনো এক তীর্ঘের দিকে 
'চালষাছেন। লাহোব নগবাব সার্নীহত অঞ্চলে পেশীছষা একসময়ে উভয়ে আসন পাতিয়া 
বাঁমলেন। চ্তুর্দক হইতে আবও বহু লল্ষ্যাী সেখানে আপিয়া জড় হইযাছেন। 
রীীতমতো এক বৃহৎ সাধু-জমায়ে ৷ লাহোবেব প্রীসদ্থ ব্যবসাবীদেব অনেকে মহাত্বাদের 
নক আনাগোনা কাবতেছেন। 

বামদাস ও তাঁহাব গুবুজীর সম্মুখে এই সময়ে এক প্রাসিম্ ধনবান শেঠ উপবিষ্ট । 
খালেব বাবসাষে এ লোকটি প্রাত বধসর লক্ষ লক্ষ চাকা উপাজন কবে । 

দেবদাসজী হঠাৎ ইহাকে আদেশ করিয়া বাঁসলেন, “জমাষেতের সাধূুদের তুমি আজ 
ভান্ডাবা দাও |” 

সমবেত সাধুদের সংখ্যা হইবে সহম্রাধক | শেঠজী চমাঁকষা উঠিলেন। এত 
লোককে ভোঞ্জন কবাইতে হইবে » এ যে বহু টাকার ব্যাপার । না, এ [তান পারিবেন 
না। শুধু তাহাই নষ, সাধুসন্ন্যাসীদেব সম্পর্কে এ সময়ে কিছ গ্লেষাত্বক মন্তব্যও 
তান কাঁবলেন। 

দেবদাসজী তঁহাব কথাষ বড কুঁপত হঠ্ক্রা উঠিলেন। ভ্রুকীিত কাব্ষা কহিলেন, 
“বাণিষা। দেখতে পাচ্ছি তোমাৰ ধন-ার্ব বড় বেশী হযে পড়েছে। সর্বত্যাগী মাধূদেব 
অবজ্ঞা কবাব সাহস তোমাব হযেছে । এ এক গুবুতর অপবাধ! এজন্য আজ তোমাৰ 
কিছ দণ্ড হওযা উাঁচত। ঘবে ফিরে গিষে দেখবে- আঁগ্নদেব তোমাব শালেব বন্তাষ 
আঁবভূঁত হযেছেন।” 

ষত দব অলক্ষুণে কথা! শেঠজী অস্তব্যস্তে গৃহেব দিকে ছুটিযা চিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ ধুনিতে 'কা্িং জল উৎসর্গ কাঁবষা দেবদাসজ্রী মুচীক হাঁসি 
বামদামকে কহিলেন। “বানিষাব শাল গুদামে আগুন লাগা শুবু হযে গেল ।” 

কিছুক্ষণ বাদেই শাল ব্যবসাষা শেঠজী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আবাব সেখানে জাঁসযা 
উপস্থিত। অশ্রুসজল চক্ষে তান কহিতে লাগিলেন, “মহাবাজ আমাব যে সর্বনাশ 
উপাস্থিত। আপান কৃপা ক'বে বক্ষা না কবলে আমি ধনে প্রাণে মাবা যাচ্ছি। আমাব শাল 
গুদাম এত সমবাক্ষিত কিন্তু কি ক'বে যেন সত্য সত্যই সেখানে আগুন জলে উঠেছে। 
আমি নিতান্ত অবোধ, আপাঁন আজ আমা দ্বমা কবুন। কথা 'দীচ্ছ। ও সাধু 
জমাধেতকে আমি দাতীদন ধবে ভালো ক'বে ভাম্ডাবা দেব ।” 

কাতব অনুনষে দেবদাসজী কব:ণার্্ হইযা উঠিগ্লাছেন । শেঠভ্রীকে এবাব অভ 
'দিষা কীহলেন, “আচ্ছা বেটা, তুম শান্ত হয। গুদামেব আগুন এখনই নিভে ঘাবে। 



উই ভাবতেব সাধক 

ধবল্তু সাধ্দের অবজ্ঞা কবার জন্য দণ্ড তোমাকে পেতে হবেই । তোমাৰ একখানা দামী 
শাল এ আগুনে নষ্ট হবে। যাও, আর এরকম অপবাধ কখন্যে করো না?” 

পরে দেখা গেল, সত্য সত্যই একখানা শালই মার দগ্ধ হইয়াছে, তাছাড়া বানিয়াব 

গদামের আব বিশেষ কোনো ক্ষাত হয নাই। 
ব্যাপাব দোঁখষা বামদাপ একেবাবে স্তাঁদ্ভত হইয়া গিয়াছেন। অভ্তবে তাঁহাৰ নানা 

প্রশ্নও আবাব জাগতেছে। অবশেষে সাহস সয় কাবা কথ্জাড়ে [তান গ্দবজীকে 

এ ঘটনাঁটিব উপব আলোকপাত কাঁবতে কহিলেন । 
দেবদাস্জ মহাবাজেব বুঝতে বাকী নাই, যোগাবভীতব এ ধবনেব প্রযোগ, সাধু 

জমায়তেব ভোজনেব প্রশ্ন লইযা এরুপ দণ্ড প্রদান, তাঁহাব 'শব্যকে চল কাঁবষা 
তুঁলয়াছে। তান সহাস্যে কাঁহতে লাগলেন, “বেটা, তুম তো জানো না, এই বাঁনযা 
প্রকৃতই এক সচ্জন ও ধর্মপ্রাণ লোক। কিন্তু ধনগর্ব তাকে পথভ্রন্ট ক'বে দিচ্ছিল। 

আজকে এই দণ্ড তাব পক্ষে কল্যাণকব হয়েছে । জেনে বেখোঃ এখন থেকে ভাব 
জশিবনেৰ মোড় অবশ্য ফিববে 1৮ 

সদ্গবুব বোধবাহৃব পশ্চাতে সদাই প্রচ্ছন বাঁহষাছে তাহাব কল্যাণ হস্ত, এই 
গে তত্তীট জানিষা বামদালেব বিস্ময় ও আনন্দের সীমা বাঁহল না । 

দেবদাসজী মহাবাজেব যোগৈচ্বর্য ও তাঁহাব অলৌকিক জীবনের মাহমা এমান 
কাঁরয়াই দিনে পব দিন, বংসবেব পবৰ বসব, শিষ্য বাগদ্দাসেব জীবনকে প্রভাবিত 
কাঁরন্লাছে তাঁহাকে অধ্যাত্ব-সাধনাব গথে অগ্রসব কাঁবযা 'দযাছে। উত্তরজীবনে 

গুবজীব বিভুতিলীলাব নানা কাঁহনী 'তীন হর্ষেধকুল্প কণ্ঠে বর্ণনা কাঁবতেন। 
একবার বামদাসজী ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ দেবদাসজী মহারাজ মধ্যভাবত অঞ্চলে 

ভ্রমণ কাঁঘতেছেন । একাঁদন ভূপালতালেব নিকটে আসা হঠাৎ কি জান কেন, শিষ্যদের 
প্তীন কিছুটা দৃবে অবস্থান কাঁবতে আদেশ দেন। তাবপব স্বযং এ সরোববে 
তীরে দঁডাইষা ঘোবাঁননাদে বাব বাব কাঁবতে থাকেন শঙ্খধ্বীন । 
ভূপালতালেৰ অপব তীবেই ম:সলমান নবাবেৰ প্রকাণ্ড প্রাসাদ । ইতিপূর্বে নবাব 

এক ঘোষণা প্রচাব কাঁরষাছেন, এই সবোবব্বে তীববতাঁ অঞ্চলে কেহ শঙ্খ-ঘণ্টাৰ 
ধবীন কাবতে পাঁববে না। আদেশ অমান্যের শ্বাস্ত শিবষ্ছেদ । 

হঠাৎ এ প্রচন্ড শঙ্খধবাঁন শ্যানযা তো সকলে বিস্মিত । ব্যাপাব কি জানবার জন্য 
নবাব তৎক্ষণাং লোক পাঠাইলেন। দর্ববাবে সংবাদ পেীছিল, এক হচ্ছ সন্ন্যাসী 
সরকাকী আজ্ঞা উপেক্ষা কাঁবষা ওখানে শঙ্খ বাজাইতেছে। 

আব যাষ কোথাষ ! নবাব বাহাদুব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রাষ হইষা উঠিলেন। প্রাসাদের 
আদদুবে দাঁড়াইবা বাব বাব আইন অগান্যেব দ্ঃসাহস সাধ্টিব কি কাঁবযা হয? 
প্রহবদেব আদেশ দিলেন, তাহাবা ধেন আঁবলম্বে এ উদ্ধত সাধুর 1িশবশ্ছেদ কৰে 
অথবা তাহাকে গ্রেপ্তাব কবিষা আনে । 

সাধূৰ আসনেব ম্মঃে গিয়া নবাবের অনচবেবা কিন্তু বিস্মষে হতবাক্ হইয়া 
গেল। সেখানে কোযো জীবিত মানুষ তো নাই'? শধ্য বাঁহধাছে একাট সাধ্য খাঁণ্ডত 



রামদ্বাপ কাঠিগ্সাবাবা ১৯৩ 

মস্তক ১ অঙগ্রত্যসমূহ ছিন্নীভিন্ন ও বন্তান্ত অবস্থায ভূপালভালের তরে ছড়ানে 
বাঁহযাছে। 

নবাবেৰ প্রহবাদল 'ফারয়া আঁসরা এই সংবাদ নিবেদন কাঁবল। কিন্তু এক 
অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! আবাব সেই স্থান হইতেই কে যেন সজোবে শস্খধান কাবডেছে। 
প্রহবীনা দ্ুতবেগে ছুটিষা গিষা এবাব যাহা দোঁখল তাহা আরও বহস্যমক্ । মনৃষ্য- 
দেহেব কাত অংশগর্ীল সেখান হইতে ইহাব মধ্যে অদশা হইযাছে, বন্তপাতেব বিন্দ্- 
মার চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না। 

আনৃপ্র্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিষা নবাবের ধাবণা হইল” এই সাধু নিশ্চই এক 
মহাশীভধব যোগীপুবুষ । মনে তাঁহাব ভয় ও ভান্ত দুয়েবই সঞ্চাব হইল । ভাবয়া 
দৌখলেন, ইহাব সাঁহত আব দ্বচ্ৰে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই যুভিযনত্ত নয। 

অমাত্যবর্থসহ অগৌণে তান সবোববেধ তটে উপাস্ছিত হন । সকলে হতবাক হইয়া 
দেখেন, দীর্ঘ জটাজুটসমন্বিত এক তেজোদপ্ত সন্্যাসী দেখানে ধ্যানাসনে উপাবন্ট । 

যোগীকে আভবাদন কাঁবক্লা নবাব বার বাব ক্ষমা প্রার্থনা কারিতে থাকেন৷ সেবা 
পবিচর্যা ও আদেশ পালনেব জন্য তাঁহাব তখন ব্যগ্রতাব সীমা নাই । 

যোগীবর প্রশান্ত কণ্ঠে কাঁহলেন, “ভেবে দ্যাখো, শহ্খ-বণ্টা বাজানো বন্ধ করা 
তোমার পক্ষে কি গাহত হয নি? তুম মুসলমান, বেশ তো তোমাব ধর্ম তুম পালন 
কবেযাও। সঙ্গে সঙ্গে অপব ধর্মের লোকদেব তাদেবও প্রয়োজন অনুযাষা ধর্মাচরণ 
করতে দেওয়া তো তোমার উাঁচত। তোমাব এ অন্যার ভ্বাষণা আঁবলদ্বে প্রত্যাহার 
করো।” 

নবাব তখনই যোগাবরের আদেশ সানন্দে মানিয্া নিলেন । এই ভুপালতালেব তাঁরে 
মহাত্বা দেবদাসজী অতঃপব এক দেবমান্ঘব প্রস্তুত কবান। উত্তবকালে বামদাস 
কাঠিযাবাবা এটিকেই তাঁহাব গঢুরুদ্বারা বাঁলয়া আঁভাঁহত কাঁবতেন। 

শাধষ গৃবুব আশ্রষলাভের সঙ্গে সঙ্গে বামদাসজীব জীবনে দূশ্চব তপস্যার আঁগন 
প্রদরথীনত হইযা উঠে । কঠোব কৃচ্ছ্রত, একানত্ঠ অধ্যাত্ব সাধনা ও চবম আত্মত্যাগের 
মধ্য দিষা পবম প্রাাপ্তব পথে তাঁহাকে অগ্নসব হইতে হয । মহাসমর্থ গুবুব লদাসজাথ- 
দা ও শনপুণ গাঁবচালনা এই উপ্ত আঁধকাবা 'িষ্যকে তাঁহার প্রার্থত 'সাঁদ্ধর দিকে 
পেঁছাইযা দিতে থাকে । 

শীত লাই গ্রীহ্ম নাই ধ্যান জ্রলাইবা বামদাসকে সারা বাই ভঙ্গন কাঁবতে হইত । 
মাথের প্রচণ্ড শীতে তাঁদের একমান্ গান্রাবরণ ছিল [তনহাত লম্বা একখণ্ড লুতিব বস্ম। 
রামদাসের কোমরে গুবৃজী গোটা ও ভাবী একটি কাঠেব আড়বন্থ বাঁধবা 

দিষাছিজেন, তাহাতে আবাব ঝুলানো থাঁকত কাম্ঠানার্মত এক লেঙোটি। এই কঠিন 
পারদ পাঁবধান কাঁবষাই দিনান্তের সাধন শেষে বামদাস ও তাহাব সতীর্ঘদের শরন 
ফারতে হইত। তামাঁসক ধুম যাহাতে নবান দাধকদেব ভন্রন ও ধ্যানে বিধ! ঘটাইতে 
না গারে। সেজনাই গুবু দেবদাসজীর এ কঠোব ব্যবস্থা 
নত নিদ্রা তো দুবেব কথা, এ ফাষ্ঠ-লেঙোঁটি টানি ডিবির 

জ. সা. (সু১)৮ 



১১৪ ভারতের সাধক 

আডবজ্টি সর্বদা এরুপ উচু হইষা থাকার জন্য দেহটিকে শায়িত ও বিন্যস্ত বাখা বড়ই 
দৃহ্কব ছিল। তাই গোডাব 1দকে বামদাস বালকাময় স্থানকেই শষ্যাবূপে নির্বাচন 
ফাঁবতেন এবং ফাম্ঠানার্মত আডবঞ্ধ লেভোটি উহাতে প্রবেশ কবাইয়া তবে তান খানক- 
ক্ষণ শয়ন কাঁবতে পাঁবিতেন। পববতাকালে এ কৃচ্ছ:সাধনে তান অভ্যস্ত হইস্রা উঠেন 
এবং তাঁহাব এ কাঙ্ঠেব পাঁবচ্ছদটিই কাঠিয়াবাবাবুপে তাঁহাকে সবন্ধ পাঁবাচিত কাঁবয়া 
তোলে । 
গুবুকৃপা শিবে ধাবণ কবিষা বামদাস সাধনার দীর্ঘপথ অতিন্রম কবেন- দেবদাসজী 

মহাবাজেব নানা কঠোব পবীক্ষাষও তান উত্তীর্ণ হন। শহাসমর্থ গুবৃব আশীর্বাদে। 
ধাঁদধ ও দ্ধ দুই-ই হষ তাঁহাব কবতলগত । 

এই সমষে দেবদাসজী একাঁদন শিষ্যকে আদেশ দেন, দ্বাবকাধাম তাহাকে দর্শন কারিতে 
হইবে! কাবণ, দ্বাবকা তাঁহাদের 'নিদ্ব।কঁ সম্প্রদাষেব মৃখ্যধাম । 

বামদাস কিন্তু মহাবাজকে ছাঁড়ষা কোথাও যাইতে বাজী নহেন। ফবজোড়ে 
কাঁহলেন, “মহাবাজ। আপনাকে আম ভগবধ্্ববূপ বলেই জানি। শাঙ্গেও বয়েছে 
সদৃগুবুর চবণেই সর্ব তীর্ঘ বর্তমান | আপনাব চবণতলে বসেই তো আমাব তীর্থধর্ম 
গবাঁকছ? হচ্ছে । দ্বাবকায় যেতে তাই আমাৰ তেমন ইচ্ছে নেই ।” 

দেবদাসজী মহাবাজ অমীন গাঁজা টাঁলেন। গ্লেষাত্বক ভাখায় বামদ্বাসকে বালিতে 
লাগিলেন, “আবে; তুই দেখাঁছ মস্ত জ্ঞানী হযে পড়েছিস্! তোব বুঝি ধাবণা হযেছে 
থে? তোব মতো জ্ঞানী তোব গুবুপর্যায়ের মধ্যে কেউ হয় নিঃ আম দ্বাবকাধামে 
গিযোছ, আমাব গুরু, দাদা-গুব সাই গিয়েছেন আব তুই এমানি মহাজ্ঞানী যে তোব 
আব এই মুখ্যধাম দর্শনের প্রয়োজন নেই। এ বদ্ধ পাঁবত্যাগ কব । আম আদেশ 
কবাঁছ, দ্বাবকাধাম থেকে ঘুবে আয় ।” 

বামদাস বাধ্য হইয়া দ্বাবকাব পথে সোঁদন পা বাডাইলেন। 
কিন্তু ধাম দর্শনান্তে ফাবষা আঁপসিষা যে দখসংবাদ শুনিলেন, তাহাতে তাঁহাব 

মাথায় আকাশ ভাঙা পাঁডল। স্দ্গ্ব দেবদাসজী মহাবাজ ইতিমধ্যে মবদেহটি 
ত্যাগ কাঁবয়্াছেন। 

গুবুব শন্য আসনেব দিকে তাকাইয়া বামদাস শোকে উন্তত্তপ্রায হইযা উঠিলেন। 
তাঁহানই পবমাশ্রযেব লোভে পিতামাতা, ভাই-বন্ধ7 এবং সংনাবের সবাক আকর্ষণ 
ত্যাগ কাঁবষা তান আসিয়াছিলেন। ভগবদূক্ববৃপ গুবুজীব বিহনে এ জীবনে আব 
কোন প্রশ্নোজন 2 এ সন্ন্যাসীব বেশই বা আব ধারণ কবা কেন? শোকাকুল বামদাস 
কাঁদিতে কাঁদতে মস্তকের জটাজাল উৎপাটন কাঁবতে লাগলেন! গবু-্রাতাগ্ণ 
তাঁহাব এই কাণ্ড দেখিয়া জোব কবিক্লা সোঁদন তাঁহাব মস্তক মনণডন কব্যা দেন। 
অনাহাবেঃ আনিদ্রায় ও নিবনন কুন্দনে বামদাসেব দিনগুলি আতবাহিত হইতে থাকে । 

কমান্বয়ে সাতাঁদন এইব্প শোক অবস্থায় কাঁটিল। ইহাব পব বিদেহী দেবদাসজী 
মহাবাজ একাঁদন জ্যোতির্ময় মৃর্তি পািগ্রহ কাবিষা আঁবরভূ'ত হইলেন শোকার্ত শ্িষোর 
সন্মথে। 



বামদাম কাঁঠযাবাবা ১৯৫ 

প্লেহভবা কণ্ঠে সান্দ্বনা দিধা কহিলেন, “বস, কেন তুমি এমন কবছো? এবার 
তুম শান্ত হও। আম আশীর্বাদ কবিঃ তোমা প্রকৃত কল্যাণ হোক । জেনে বেখো 
-আমাব মৃত্যু হয নি, শুধু আমাব মব-জীবনেব লীলাঁট সমাপ্ত হবেছে মান্। কিন্তু 
তাতে তোমাব আমাব মধ্যে ব্যবধান তো কিছ? গড়ে ওঠেন । তাছাড়া, প্রযোজন 
মতো আমি তোমাধ মাঝে মাঝে দর্শন দেবো 1৮ 

দেবদাসজীব কৃপালীলাব কাঁহন৭ বাঁলতে গিধা কাঁঠয়াবাবা মহাবাজ উত্তবকালে 
প্রাষই বালতেনঃ গুবুজ্জী তাঁহাব এ কথা বক্ষা কবিষাছিলেন। বিশেষ বিশেষ প্রযোন্রনেব 
ক্ষণে তান তাঁহাব প্রিতম শিধ্যকে দর্শন দিষা অনুগৃহীত কাবিতেন। 

গুবুব দেহাবসানেব পব হইতে ক।ঠিষাবাবা সাধনাব আবও গভানে প্রবেশ কন্নে। 
গ্রীষ্মকালে পঞ্ধান জবালাইবা উহাব মধো তান কঠোব তপস্যাষ বত থাকেন । আবার 
প্রচ্ড শীতেব গধ্যে অবস্থান কবেন ববফণলা শীতল জলে। এক একাদন এই 
কৃচ্ছত্রতে বিপচ্জনক পাঁণস্থিতিব উদ্ভব হইত॥ অন্যান্য সাধুবা সকালবেলাষ তাঁহাকে 
জল হইতে তুলযা আমিতেন। নিস্পন্দ দেহে বাব বাব আশ্দুনেব তাপ লাগ্বানোব 
পব কাঠিযাবাবাকে চক্ষু উন্মীলন কাঁবতে দৈখা যাইত | 

একবাব কাঠিষাবাবা এক গ্রামে পঞ্ধূনি জবালাইযা ধ্যান কবিতেছেন। তাঁহাব 
সঙ্গে অপব একাট সন্্যাসীও বহিষাছেন । বামাদাসজীব সাধন-সাফল্য ও খ্যাঁত 
প্রতিপাত্ত এই সন্নযাসীব ঈষণ জাগাইযা তুলে । ধুনমণ্ডলেব মধ্যে ধ্যানস্থ বামদাসজীব 
প্রাণনাখেব জন্য সৌদন সে এক জখন্য কুকর্ম কীবষা বসে । 

ধ্যানস্ছ কাঠিষাবাবাজীব তখন কোনো হুশ নাই, এই সুযোগে সন্যাসীট 
প্রজনীলত ধানগঠীলব চাঁবাদকে সহন্্র সহ্ত্র ঘটে সাঁঙ্জত কবিয়া তাহাতে আগ্রসংযোগ 
করে। বাহ্যজ্ঞান-বাঁহত সাধকেব দেহেব চতুর্দকে আগ্ীশখা পাবধ্যাপ্ত হব, আব দু 
সন্ধ্যাসীটি ইতিমধ্যে সে স্থান হইতে সাঁবষা পড়ে । 

দাউদ্বাউ কাবা আগুন জবীলধা উঠিলে গ্রামেব লোকজন সোঁদকে ছযটিযা আলে। 
সকলেবই দু ধাবণাঃ তপ্োনিবত সাধুবাবাধ দেহ 'িশ্চষই ভস্মীভূত হইযাছে। 
সমবেত চেষ্টা আগুন নেভানো হইলে দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য -কাঠিবাবাবাজী 
যোগবনত্ত হইবা, প্রশান্ত বদনে তাঁহাব আসনে উপবিষ্ট রাঁহযাছেন। আঁগ্ন তাঁহাব 
কোনো আঁনষ্টই কৰে নাই। 

সঙ্গী সাধূটিব নৃশংস কার্ধ দৌঁখষা গ্রামবাসীবা উত্তোজত হয । পলাধিত পাধুটিকে 
ধাবা আিতে চাহলে কাঁঠযাবাবা তাহাদের দনবস্ত কাঁবষা কহেন, “ভাইসব, 
তোমাদের দকছু কবাব দবকাব নেই, দুষ্ট নিজেব ওপব দণ্ড টেনে নিষে এসেছে 1৮ 

দুই দিন পরে সংবাদ পাওষা গেল, সেই সাধূটি অপব একাট অপবাধেব আভিযোগে 
ধৃত হইষাছে। অতঃপব বিচাবে তাহাব ছব মাস কাবাদস্ড হয । 

গ্রজ্বীলত হুতাশনেব মধো থাঁকয়াও সৌদন বামর্দাস বাবাজীব শবাঁব দ'্ধ হব 

নাই_-কেহ কেহ তাঁহাকে এই রহস্যেব মর্ম ভ্রিজ্ঞাসা কবেন। উত্তার তিনি জানান_ 



১৯৩ ভাবতেব সাধক 

পঞ্ধূি তাঁপত কাঁধয়া বাঁসবাব পূর্বে সাধককে অগ্মি হইতে আত্মবক্ষা কবার মহ্তটিকে 
চৈতন্যময কাবয়া নিতে হয ৷ ্ মিতহাস্যে আবও কহেন; “যাদের দেহ' অগ্িতে কিট হা 

দগ্ধ হয় তাবা যোগী নয়, এ কথাটা স্মবণে বাথবে 1৮ 
গুরুকপায় কাঠিঘাবাবা মহারাজ এব্প বহৃতব যোগ্াসাদ্ঘ লাভ কাবযাছিলেন। 

তাঁহাব দাধন ও পাঁধব্রাজনেব কালে এগহাল নানা মরে প্রযোজনমতো প্রকট হইয়া 
উঠিত। একবাব তান আগ্রায় যমুনার ধাব দিধা চাঁলযাছেন ৷ তখন ?সপাহা বিদ্রোহের 
ফাল, চাঁবাঁদকে প্রচণ্ড বা্ধাবগ্রহ ও রন্তাবান্ত চলতেছে । 
ঘমুনাব উপবে গোবা পল্টনে ভার্ত একট দদুদ্র জাহাজ নোঙব কবা। গোবা 

দৈন্যেবা তাঁবা্থিত সাধু কাঠিযাবাবাকে দৌখবা এই সমযে বড় উত্তোজত হইবা উঠে, 
একজন তাঁহাকে লক্ষ্য কাবধা গলি ছণ্ড়বাও বলে । গুলিটি কিন্তু কানের পাশ দা 
চাঁলয়া গেলঃ তাঁহাব দেহ স্পর্ণ কাবিল না । অকুতোভয় কাঠিযাবাবাজীব "কল্তু একটুও 
ভ্রুক্ষেপ নাই। বগ্ুনার তাৰ ধাঁবয়া আপনমনে তান অগ্রসব হইযা চাঁলযাছেন। 

গোবা সৌনকটি নিব হইবাব পান্ত্র নষ, বন্দুক উঠাইয়া সে জাহাজ হইতে আবার 
গুলি চালাইতে উদ্যত হইল! কাঠিয়াবাবাজরী বিবন্ত হইরা অস্ফুটস্ববে কাঁহলেন, 
“ভালো বিপদ হযেছে । এ ব্যাটা দেখাছ বিছঃতেই আজ ছাডবে না 1” 

অন্তলান হইব্লা কিছক্ষণেব জনয তান চক্ষ; দুইটি গাদুত কাঁবলেন 1! দণপরেই 
দৌনকেব হস্তধৃতবন্দুকটি কোন্ এক ইন্দুজাল বলে স্খালত হইয়া যয়নাষ ভুঁবযা গেল। 

এতক্ষণে জাহাজেব গোবা নৌনকদের কিছুটা হ'শ হইবাছে । তাহাবা বুঁবিধাঙ্থে-_ 
এ সাধ; নিশ্চয়ই অলৌকিক শী ধাবণ করে, ইহাব স্লাহত তাই পৌহার্দয ছ্াপন কবাই 
ভালো । গোরার দল তখন জাহাজ হইতে নামিধা আনে, টুপী খালিষা কাঠিরাবাবাজীকে 
যাব বার আঁভবাদন জানাইতে থাকে । 

সদগ্ব্ দেবলসজী মহাবাজ মরলীলা সংববণ কাঁঘগাছেন । "কদ্তু তাঁহাব বোঁপত 
ঘী্কাবীজাঁট এবাব কাঠিবাবাবাব মধ্যে ধারে অত্কাবত হইবা উঠিতে থাকে । গুব্কপা 
ও আপন তপস্যাব ধাবাপথথাট বাহৰা তাঁহাব জীবনে সাঁধত হষ এক পবম বূপান্তর্র, 

একানিষ্ঠ নাধক রামদাস এবার বহ? আকাঁজ্কুত ঈশ্বব দর্শনে িম্ধকাম হন। সাধনার 
এ "্পাঁবণাতাঁট ঘটে ভবতপুবেব পবিন্র ভাঁথ* সবলানিকা কুগ্ডাষ। কাঠিঘাবাবার্জী 
দিজেই ইহাব বর্ণনা ?দয়াছেন-_ 

বামদানকো বাম মিলা 
দযলানকা-কুগ্ডা ৷ 

সন্তন তো সাচ্চা মানে 
ঝুগ্ মানে গুন্ডা! 

--অর্থাৎ সাধক বামদাসেব ভাগ্যে উপাস্য শ্রীবামচন্দ্েব দর্শন হয দঘলানব কুল্ডেঃ 
সাধ্সদ্জন ব্যান্তরা এ কথা গ্রহণ করবে সত্য বলে, আব অসত্য বলে মনে কববে খু 

দর্বত্তেবা। 



দবামদাস ফাঠিষাবাবা ৯১৫ 

ভবতপনবে ঈশ্বব দর্শনেব পর হইতেই শব হস সিম্বকাম সাধক কাঠিয়াবাবার 
আচার্যজীবন। এ সময হইতেই কলমে কমে দুই একাঁট কাঁধযা খিষ্যকে তান আশ্রষ 
দিতে থাকেন। তাঁহাব প্রথম চেলাব নাম গবীবদাস । ভবতপুবের এক নিষ্ঠাবান: 
ভগ্ব্দ্ ভন প্রাহ্মণ কাঠিয়াবাবাব মাহাত্ব্যে মোহত হইয়া বাণক পত্রীটকে আঁনষা তাঁহার 
চরণতলে সমর্পণ ধবেন। ত্যাগে, প্রেমে ও তপোনিষ্ঠাষ এই বালক পাঁবণত হন 
অন্বামান্য লাধকবূপে। 

ভগবানদাস। ঠাকুবদাস এবং নবোত্তমদ্াস নামেও কষেকাঁট শবাশিষ্ট চেলা কাঠিষাবাবা- 
জীব আশ্রষ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। উত্তবকালে আবও বহুসংখ্যাক সাধক অনুষ্টহ লাভ 
বেন, তাঁহাদের অধকাংশেবই বাস বাংলাদেশে । 

কঠোব তপস্যা ও পর্টনেব পালা সাঙ্গ হইবাব পর লোকগুবূর্পে কাঠিযাবাবার 
এই আত্মপ্রকাশ । এবাব তান ভাবতে থাকেন কোথাষ স্থাপন কাঁববেন তাঁহাব আশ্রম । 

ফঠোবতপা সাধুদেব পক্ষে উপযোগী টত্তবাথণ্ডেব নির্ঞন পর্বত গূহা। পন্ড 
মনে গনে বিচাব কাঁবলেন--সেখানেও তো উদ্বেব চিন্তা কম কাঁবতে হয না। বর্ষাকালে 
কোন, হ্থানে কন্দমূলেব অংকুব দেখা যায় তাহা আগে হইতে খাজয়া দৌখযা বাখিতে 
হয়। এটাও তো আহাবেব জন্য এক বিশেষ প্রযাস। সমতল ভূমেই বা কোথায় 
থাকবেন? প্লজভূমিব আকর্ষণই এ সমযে অন্তবে অনৃভব কাঁবতে লাগলেন । প্রেমের 
ঠাকুব ফাহাইধালালেব লীনাভূঁম এট। তাছাড়া, এই পাব ভাঁমিতে সাধুদে দেবার 
ন্য ্রজবাসী ও বজমাঈদেব স্বাভাবিক আগ্রহ রাহিযাছ্ে। তাই বান্দাবনে আশ্রম নিবার 
হনাই বামদাসজী সিম্যান্ত গ্রহণ কবেন। 

গঙ্গাজীব কুজেব নিকটস্থ ঘাটে, বটবৃক্ষতলে, কাঠিযাবাবা তাঁহাব আসনটি প্রথমে 
পাতিয়া বসেন। সঙ্গে স্বেকাশিষ্য গবীবদাসক্রী। যমুনাব ঘাটে ক্কী-পুক্ষ বহ 

লোকই দান কাঁবতে আসে। তাহাদেব জনেকেই এই সূদর্শন, তেজোদপ্ত সাধুকে 
নয় নতি জানাইবা যায়, ধর্মকথা আলোচনা কাবযাও অনেকে হয। 

একাঁদন গভীব ফ্জনীতে এ বক্ষতলে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘাঁটল। প্রথম বাণিব ভদ্রন 
শেষ কাঁয়া ফাঠিয়াবাবা তাঁহাব আসনেব উপব শাখিত বাহযাছেন। চুপ ছঁপ 
অন্ধকাবাচ্ছন্ন পথ বাহিক়া এক তবুণী সেখানে উপাস্থিত হযঃ হঠাৎ তাঁহাকে 
জড়াইয়া ধবে। 

বাবাজী মহাবাজ চমিত হইযা ধড়মড় কিয়া উঠিযা বসেন! চেলা গবীবদাগঞ্ভী 
নিকটেই ঘুমাইতেছিল, হাঁকডাক কাঁববা তহাকে ভাগাইথা তুঁলিলেন। গবীবদাস আলো 
জথালিলে দেখা গেল, কাঠিযাবাবাব আসনেব উপব এক বিধবা যুবতী বাদিধা আছে! 

তিবস্কাব ও প্রশ্নবাণ বর্ধণেব পব বমণী জানা, দে এক আশ্রমহীনা বিধবা। আাগ্র 
দেবড় কামাত? হইযাছে, দদ্'মনপষ আবেগ এড়াইতে না পাবাধ নিশীথে তাহাব এ 
আঁভসাব। 

বাবাজী মহাবাজ তো ক্রোধে একেবাবে আগ্নশর্মা। উত্তোজত কণ্ঠে বাঁলনা উঠঠন। 



১১৯৮ ভাবতেব সাধক 

“তোমাৰ কাম যাঁদ এতই জেগে থাকে, তবে গৃহস্থ পরেষেদেব বাছে যাও। ত্যাগী 
নাধুসন্তরদেব কাছে এমন ক'বে আলা কেন ৮ 

ঘুবতী 'বনাইযা গবনাইঘাই বলে তাহার মনেব কথা, “মহানাজ, আপনান অপর্ব 
বূগ দেখে আম মুগ্ধ হযোছ। দর্ণনেব পৰ থেকেই আথার কামবাপনা কেবলি বেড়ে 

চলেছে । আপনি কুপা ক'বে আমাৰ অভিলাষ পুরণ কবুন 1? 
এতক্ষণ অবাঁধ তবুও কাঠিষাবাবা কিছ?টা ধৈর্ঘ ধাঁবষাঁছলেনঃ বমণীব এ কথা 

শোনামান্ন ঘাঁটল এক 'বস্ফোবণ । 
ক্োধে ফাটিয়া পাঁডলেন, চেলা গবীব্ধাসকে হাঁক দিষা কাঁহালেনঃ “ওনে। তুই বিছঃটা 

দূলে সবে বা তো, এই পাপীরসীকে আম সাধু [সদ্ধাই কিছ; দৌঁখষে 'িচ্ছি। ও 
সাধুব নাধূত্ব হবণ ক'বে নিতে চাধ, 'কিন্তু তাঁর সামর্থা যে কত ভবত্কব হতে পারে 

সেইটেই ওকে আগ আজ দেখিষে ছাড়বো 1” 
ভীতা সল্স্তা বমণী কবুণ কণ্ঠে কদিযা উঠিল। জোড়হন্তে অগ্রুবদ্ধ কণ্ঠে 

ধনবেদন বাঁবল, এ দক্কার্থ কাঁবতে সে চ্বোর আসে নাই | একদল কুচন্তী প্রবাসী 
ঘড়য্্র কাঁবধা তাহাবে এখানে পাঠাইযাছে ! মহাবাজ কার্মীজৎ দিনা, তাহাবা পৰীক্ষা 
কাঁবতে চাহিবাছিলেন। 

যৃবতীট বাব বাহ কাঠিঘাবাবাৰ কাছে মার্জনা ভিক্ষা কাঁরতে থাকে । 
বাবাজী মহাবাজ সব বথা শানযা দৃটকণ্ঠে কাঁহলোন, “আচ্ছা, এখান এখান থেকে 

তুম চলে যাও । আব কখনো কোনো সাধুর কাছে এবূপভাবে যেও না। জেনো সব 
সাধ্ই এক বকমেব নয় --তাঁদেব গধয কেউ কেউ বিল্তু যোগীবাজও থাকেন।” 

কাঁদণত হাদবে পলাবন কাঁববা নমণা হাঁক ছাঁডিষা বাঁচল । 

ব্জভূমব ছোট বড সব লোকের সাঁহতই কাঁঠবাবাবাব সখ্যভাব । 
তাঁহাব গাঁজা-চবমেব আড্ডায় অনেকেই ভাষা জড়ো হয়, বাবাজী গহাবাজেব সাহত 

তাছার্দেব নানা কথা ও চাটা তামাশা চলে । 
গোঁসাইয়া নামক এক ঝুখ্যাত ব্যাতও নোজ সেখানে আসে । বছ্দাবনে সে এক দধর্ষ 

ও পুবাতন দুবর্তভ্ত । চৌদ্দ বসব কাল দ্বীপান্তবে বাস কাঁবনাও তাহাৰ অপবাধপ্রবণতা 
দিছুমান্ত কমে নাই | বক্দাধনবাসীবা তাহাব দৌবান্যে আঁ্ছুব । 

একাঁদন জোব গাঁজা-চবনস উডানো হইতেছে । বাবাজীব এই ধূমপান-বৈঠকেব 
বাঁধন্ট দদস্য, পালোষান ছন্নযাঁসং হঠাৎ বাঁলিধা উঠ “বাবাজী মহানাজ, আপনার 
মতন মহাত্মা ও িদ্ধপুবুষ এখানে থাকতে ডাকাত গোঁসাইযাব কল্তু কোনো 
গাঁববর্তন ছল না! শু অত্যাচাৰ থেকে রজবাসীদেব আপান কৃপা কবে বক্ষা 

কবদন 1? 
কথা ব্যাঁট বড় গধনাতিপূর্ণ । বাবাজীব হৃদরতক্জীতে সৌঁদন উহা আঘাত কাঁবয্লা 

বাল । সঙ্গে দঙ্গে বাইহিব হইয়া আদিল সগর্থ মহাবোগ্ীীব কৰুণাঘন কপ । 
গোঁসাইযা িছচক্ষণ গবেই সেথানে আঁসষা উপান্থত ৷ কাঠবাবাবা লদ্নেহে তাহাকে 



ী বামদাস কাঠিযাবাবা ১১৯ 

জিজ্ঞাসা কাঁবালেন, “গোঁসাইষা, তুই ?কি সাধু হযে প্রকৃত আনন্দেব স্বাদ পেতে চাস? 

চঁবডাকাতি ছেডে 1দষে তুই আমাৰ চেলা হযে থাকাব ?? 
কবুণামাখা এ কথা বয়াটতে কোন্ জাদু ছিল তাহা কে বাঁলবে » গৌঁসাইযাব সর্ব 

সন্তাঘ সৌঁদন উহা আলোডন তুলিয়া 'দিল। 
কিছুকাল চুপ কাঁবিষা থাকে গোঁসাইষা। তাবপব আবেগকান্পত কণ্ঠে বালতে 

থাকে, “মহাবাজ, আম জীবনে যত কুকাজ কবৌছ, কোনো মানুষ তা কবতে পাবে না। 
এ সব জেনেশ,নেও কি সাঁত্যই তুমি আমায কৃপা কববে? তোমাব চেলা ক'বে নেবে ”' 

দূর্ধর্য অপবাধীব জীবনে সৌঁদন উদ্ধাবেব পবম লগ্রাট আসষা িষাছে। কপাময 

মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে কাহলেন, “হ্যাঁবে হ্যাঁ। আঁম তোকে সাতযই আমাব চেলা কববো । 

আজই কববো । যা, এখনই বাজাব থেকে একগাছা তুলসী কাঁঠঠমালা নিষে আয ।” 
গোঁসাইযাব দীক্ষাদান সমাণ্ত হইষা গেল । সঙ্গে সঙ্গে তাহাব অপূর্ব বুপান্তব 

দশখন বজরবাপগণ শবাস্মত হইলেন । তাহাব দৌবাত্য ও লুস্নেব প্রবাত্ত এবাব 

একেবাবে অন্তার্হত হইবাছে। কাঠবাবাবা মহাবাজেব কবুণাব দিব্য স্পর্শ এই দুবৃত্তকে 
বৃপাধিত কবিষাছে এক প্রোমক সাধুতে । 

যমলাতটেব এক নিভৃত অগুলে গোঁসাইযা তাঁহাৰ ভজন-পূজনে দিন আঁতবাহত 
কবে। সে যে এবাব এক নৃতন মানুষ৷ প.বাতন পাপ-জ্জীবনেব কথা সবাইকে অবলীলাষ 

শনাইযা দিতে তাহাব বাধে না৷ 'নিজেব চুব-ডাকাতিব নানা কাঁহন? স্ববচিত সংগীতে 

গীথবা নকলেব সঙ্গে সেও বেশ আমোদ উপভোগ কবে। দধর্ষ দস্যাব বঃপান্তব 
ঘাটযাছে এক সদানন্বময মহাবৈবাগী পবূষবূপে 1? সাধাবণ লোকে ঠাট্টা কাবা ভাহাকে 

ডাকে-চোব-গোঁসাইযা । 
কুখ্যাত পাষণ্ডীব এই উদ্ধাবসাধন বড্বাবনধামে কাঠিষাবাবান এক বিদ্মঘকব কীর্তি” 

বুপে প্রচাক্ত হব । 

যমুনার ঘাটে বাবাজীব সভাধ বেশ জনসমাগম হইত । ভল্ুদেব সঙ্গে সঙ্গে গাঁজ 

চবস উডাইবাব লোকও কম জ্যাটত না । বাবাজী মহাবাজেব নিকট দর্শনার্থ দেব 1৬ 

ও গাব কচৌবব আমদানি দোঁখবা চোবেব দল সন্দেহ কাঁধ, তাঁহাব নিকট ববাঝ নাণ্তত 

টাকা-কাঁডও বেশ শক বাঁহযাহে। এ সন্ধানে তাহাবা মাঝে সাবে বান্নিকালে হাণা 

দিতে ছাঁড়িত না। 'বিস্মযেব কথা, এ দুরর্ত্তেবাই আবাব দিনের বেলাষ কাতিষাবাবাব 
কাছে বাঁসষা তাঁহাবই গাঁজা-চবস ধ্বংস কাবিত। 

একবাব এইবুপ এবদল তচ্কবেব সঙ্গে বাবাজীৰ প্রবল বিত'ডা চাঁলতেছে। সংখ্য' 

ইহাবা তিনজন। উত্তৌজত হইযা দুব্ৃত্তেবা বাঁলযা উঠে, “বাবাজী, ভামি আ দেব 

এমন কৰে ধমকে বথা বল, তোমাব সাহস তো কম নয । এব প্রাতফল তুমি একাদন 
ঘািরেলায ভালো ক'বেই পাবে 1” 

কাঠষাবাবা গীর্জবা উঠিলেন, “বটে! চোব ছ'যাচোড়েব দল আস্কাবা গেখে 

একেবারে মাথাষ উঠে বসেছে। দেখা, সাধুদেব চোখ বাডাতেও তোদেব বাধছে না ।? 



১০ ভাবভের লাক 

তারপব ঘাঁলিয়া উঠলেন, “দেখাব আজই তোরা পলসেব হাতে গ্রেপ্তাব হাব 1” 
দুবর্তত্েবা উপেক্ষাব হাঁসি ছাসিযা বালয়া গেলঃ “দ্যাখো বাবাজী থানায় পুবতে 

গাবে এমন শান্ত কাবুব নেই ।” 
বিস্তু ি অদ্ভুত ব্যাপাব! ঠিক সেইাদনই পূর্বেকাব এক দুকের্ষেব আভযোগে 

এই তিন ব্যান্ত পালস কর্তৃক ধৃত হয় । আভযোগ বড় গুবুতবঃ মযান্ত পাওবা কিন | 
কোনোমতে জামিনে ছাড়া পাইযা ইহাদেব দুইজন কাঠিযাবাবাব কাছে ছুটযা আসে, 
চবণ ধাঁবষা বাব বাব তাঁহাব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কাঁবতে থাকে! 

ধাবাজী মহাবাজেব ক্রোধ তিবোহিত হইতে দেবি হইল না। শ্বান্তল্ববে তান কাঁহলেন, 
“আচ্ছা, বেশ কথা । কিন্তু তোবা প্রাতজ্ঞা কব্--আর ঘখনও চুঁরডাকাঁত করাঁবনে, 
আব সাধের মর্ষাদা বেখে চলাব |” 

তস্কবেবা তৎক্ষণাৎ চ্বীকৃত হুইল । মোকদ্দমাব দিন দেখা গেল, কাঠিষাবাবা 
মহাবাজেব আশ্রয়গ্রাপ্ত ব্ানতিদয় গযন্ত পাইয্লাছে, আর তৃতীয় অপবাধীটির উপব হইয়াছে 
সশ্রম কাবাদন্ডেব আদেশ । 

কিছ্যার্দন পবেব কথা । ঘাবাজী সৌদন সথুবাব র্লাস্তায় চাঁলবাছেন ! দেখলেন, 
তাঁহাব প্ব-পাঁবাঁচিত তৃতীঘ চোবাঁটব কোমবে 'িকল বাঁধা, সবকাব রাস্তা মেবামতেরর 
কাজে নিষুত্ত ফবা ছইবাছে। 

ফাঠিযাবাবাকে দোখধাই সে হাউহাউ কাঁবয়া ফাঁদিষা উঠিল । সাগর নরনে বার বাব 
ক্ষমা চাহিয়া বালতে লাগল, “বাবাজী মহাবাজ, আমবা ব্রজবাসী--মবাই তোমাব বালক? 
নিতান্ত অবোধ । বুষ্ট হযে আমাদেব এ কঠিন দণ্ড দেওয়া কি তেমাব উচত হযেছে ?" 

লোকাটব দ্রন্দনে কাঁঠযাবাবাব হৃদয় বিগীলত হইল। তান বাঁলযা উাঠুলেন, 
“আচ্ছা, আচ্ছা । নাধসন্তদেব আব কখনো তুই যেন অসম্মান কাঁবদনে। যা, আজ 
থেকে তিন দিনেব মধ্যেই তুই জেল থেকে মত্ত হাব 1” 

চমাঁকিত হইয়া বন্দী বাঁলরা উঠিল, “কল্তু মহাবাজ, এ আপান কি বলছেন? এখন 
আব তাক ক'বে দম্ভব হতে পাবে £ মামলায় আপীল কলেছলাম তাও বে অগ্রাহা 
হয়েছে। ঘঠান্ত পাবাব বিন্বুমান্র আশা আগাব নেই 1” 

তঈক্ষ! ঘষ্টতে বাবাজী মহাবাজ তিবহ্কাব কাঁধিযা উঠিলেন, “ক্যা 2 দন্তনকা 
ধঘচনমে অব্ভী তেধা বিশ্বাস হোতে হন । মেবা বচন কভা ঝুষ্ঠ নহ+ হোগে 1৮ 

অর্থাৎ সে কি বেঃ সাধুব বাক্যে এখনও দেখাঁছ তোব বিশ্বাস হচ্ছে লা? ওরে, আমার 
বাক্য যে কখনো মিথ্যা হতে পাবে না । 

কষেদীটি কিন্তু তৃতীঘ দিনে ঠিকই গুন্ত ছইযা আসে । সবকাব হইতে দি এক 
গিশেষ কাবণে আদেশ বাহিব হয, প্রত্যেক কাবাগ্ঠাব হইতে ?তনক্রন কাঁববা কর়েদীকে 
আঁবলম্বে খালাস দেওয়া হইবে । দেখা যায়, বাবাজী মহাবাজেব মার্জনাপ্রাপ্ত লোকাঁটব 
নাম এ মান্ত তালিকার বহিযাছে। 

কাঠিয়াবাধা মহাবাজেব গাঁজা ও চবস পান ছিল এক নিতান্ত অদ্ভূত ব্যাপার । 
ধুনব আগুনের মতো তাঁহাব বৈঠকে ্ ল্কের আগুন কখনো নির্বাঁপত হইত না । 



বামদাদ কাঠিষাবাবা ১২৯ 

কিন্তু বাবাজী ঘহাবাজেব একাঁট বৈশিষ্ট্য সকলেবই চোখে ধবা পাঁড়িত। নিবন্তব গাঁজা- 
চবস্ব ধূমপান করাব পব তাহার নরনদ্ধষ একটুও আবাভিম হইত না? প্রশ্যান্তমষ আনন 
হইতে সর্বদা বিকী্ণ হইত দিব্য আনন্দে ছটা । 

সেবাব বুন্দাবনে কুম্ভমেলা হইতেছে । এ উপলক্ষো 'দিগ্াবাঁদক্ হইতে সহস্র 
হন বৈষব ব্লজধামে উপনীত হন এবং পাবিকমা কাঁবতে থাকেন । মেলায উপাস্থৃত সকল 
বৈষব সাধুদেব সমর্থনে এ সমক্রে শ্রীশ্রী১০% চ্বামী বামদাস কাঠিষাবাবাজী বৃন্দাবনের 
মোহান্ত পদে বৃত হন । 

উতব ও আনন্দ অনুষ্ঠানে মধ্যে এ মেলাক্ষেত্রে একজন ব্রজবাসী কৌতুককর 
প্রতিযোগিতার সকলকে আহদান কবে । একাঁট বৃহদাকাব কল্কে ?শকলে বাঁধষা বট" 
হৃক্ষেব শাখা ঘুলাইষা দেওয়া হয, আব উহ্াব ভিতবে পিয়া দেওষা হয সংযা সের 
চবস। উপবে ও নিচে সাজানো হয় সওযা সের কাবিষা দুইটি বালাখানা তামাকুব স্তর । 
এই ব্হং কলকেতে টান দ্যা ছিটিম উড়ানো সত্যই আত কাঠিন ব্যাপাব 1 আঁট হইতে 
ধোযা বাহিব কাধবার মতো শীল্ত কোন সাধুর আছে, প্রতিযোগিতার উাদ্যোন্তরা তাহাই 
দখিতে চান। 

জ্রভমিব বহু পবাকান্ত লাধুই সৌঁদন পবাজ জ্বীকাব কাঁবতে বাধ্য হছন। এই 
বিচিত্র ছিলিম হইতে ধোষা বাহিব ক্ধরা কাছাবও সামর্থেয কুলাষ নাই । 

বন্দাবনেৰ 'বাশষ্ট ব্যান্তগণ বাবাজী মহাবাজকে বিশেষভাবে ধাঁরষা বাঁসলেন 
তাঁহাকেই এই বল পৰীক্ষা জযা হইতে হইবে নতুবা তাহাদেব মাথা যে হে'ট হইয়া 
যায। াঠিবাবাবাও পবম উৎসাহে এ আনন্দবঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন । 

তান সজোবে এই ফল্বেতে দম দিবামাতই উহাব শীর্ষদেগে দগদপ্ কাবা 
আাগ্নশিখা জর্ীলবা উঠল । চাবাদকে তখন তাঁহাব জবজবকাব | 

আধ্যাত্বক ও শাবীবক শান্ত উভর দিক দিষাই চিবকাল বাবাজী মহারাজ গছলেন 
বৈফব সাধুসমাজে অপ্রাতদল্দী । 

কাঠিষাবাবাব চবস পানেব আবও একটা কৌতুকবব ঘটনা বহিবাছে। সেবাব ভবতপদব 
হইতে তান শিষ্য গববদাসজনসহ বৃন্দাবনে দিবিতেছেন ৷ উভযেব সঙ্গে বাঁংবাছে প্রার 
দুই সেব চবস। আইনমতে এই পাঁবমাণ চবস বাখা ?নাফ্ধ_ পাঁথমধ্যে গু ও ব্য 

পালন কর্তৃক ধৃত হইলেন। 
ম্যাজিস্ট্রেট সম্মুখে উভষকে উপাগ্িত কবা হইল । 
দাহেব প্রশ্ন কবিলেন, “সাধু, এত বেশী পাবিমাণ চবস 'দিষে তুম কি কববে ? 
বাবাজী সহাস্যে উত্তব দিলেন, “সাহেব, এ আবার বেশী ি2 এতো আমাব দুই 

এক দিমেব খোবাক ।": 
দাহেব এবৃপ আঁবদ্বাস্য কথা মানিষা নিতে বাজণী মহেন । ইহা চাক্ষুস না দৌথবা 

তিনি ছাডিবেন না । বাবাজী এবার এক ছালমে প্রাষ এক পোষা চবস দাজিয়রা কলকেতে 
জোর টান দিলেন। দপ্ করিয়া আগুন জলা উঠল! 



১২২ ভাবতেব সাধক 

সাহেবেৰ বিজ্মষ ততক্ষণে চবমে উঠিবাছে । পুধু একাট ছিলিমে এ পাঁবমাণ চবস 
কোনো মানু যে সত্যই পান কাঁধতে পাবে ইহা তাহাব ধাবণব অতাঁত। মনে শনে 

বাঝলেন, ইহা এই সাধুব দৈবী শীল্তৰ কাজ । খুর্ী মনে কাহলেন, “আচ্ছা সাধু, তুম 
চলে বাও। কেউ ধাতে পরে এই চবসেব জন্য তোমাদের না আটকাব এজন্য আম একটা 
আদেশপন্র দাঁচি।» 

বাবাজী মহাবাজ আত্মপগ্রত্যষেব সবে বাঁলবা উঠলেন, “সাহেব, এ হুকুমনাধাব 
আমাব কোনো দবকাব নেই। কেউ যাঁদ বাগ্তায ধবে, ভধ কি” আবাব এমান ক'বেই 
ছাঁলম উীঁড়ষে দেব 1? 

সাহেব হোহো কাঁবগ়্া হাসিতে লাগলেন । 
ক'ঠিষাবাবাজীব গাঁজা-চবস পানের নানা কাঁহনী সাধু ও ভন্তমহলে খুব শুনা 

ধাইত। আবাব সকলেই জানিতেন, িপৃল পাঁবমাণ তাঁর নেখাব বস্তু পান ফাঁবষাও 
তাঁহাব দেহে বা মনে কখনো 'বন্দূমান বৈলক্ষণ্য ঘাটত না। 

দীর্ঘকালেব ও প্রচণ্ড নেগাৰ অভ্যাসাঁটি বাবাজী মহাবাজ কিন্তু একাঁদনে এক মৃহর্তেই 
ত্যাগ কাঁরযাঁছলেন। উত্তবকালে তাঁহাব এক সামান্য অসূ্থতায় ভত্তেবা এক 'চাঁকংসক 
ডাঁকয়া আনে । ও চীকৎসকেব একাঁটমান্র কথায বাবাজী ভাও চবস পান ছাণডষা দেন। 

একবাব বাবাজীব প্রধান 'শিষ্য সন্তদাস মহাবাজ প্রশ্প কঃবন, “বাবা, দুই-চাববার 
গাঁজাচবসেব ছালম ডীঁডষে অন্যান্য সাধবো নেশাব একেবাবে মত্ত হবে ওঠে, অথচ 
আপাঁন তো অনববত ছালিম টেনেও এখন স্বাভাঁবক অবস্থা থ।কতে পাবেন। এ কি 
ক'বে সদ্ভব হয? 

কাঠিষাবাবা উত্তবে বাঁললেন, “বাবা, ঈজন্পব ভগ্গওযানকা অমল চড় গিবা উস্পব 
আওব কোঈ অমল্ কভী চডতা নহণ*।” অর্থাৎ--বাবা, যাব সর্বসন্তায ভগবানের নেশা 
চড়ে ষেছে সংসাবেন আব কোনো নেশাই যে তাৰ উপব ভব কলতে পাবে না। 

উদ্জবনীতে সেবাব কুদ্ভমেলা অন্ান্ঠত হইতেছে । এ সমযে মেলাক্ষেত্রে এক 
শিধব শৈব সন্ব্যাসীব প্রভাব 'বদ্ভৃত হইযা গড়ে। এই সন্ধ্যার্মীব অলৌকিক শীল্ত ও 
ঘোগাবভূতিতে আকৃষ্ট হইধা উত্জীষনীক বাজ" তাঁহাকে গুবুত্বে ববণ কবেন। ইহাতে 
উৎসাহিত হইবা শৈব সন্্যাসীবা মেলাক্ষেত্রেব সর্ধমব কর্তৃত্ব হণ কবে। এব তাহাই 
নয়, ইহাদের একদল লোক উদ্ধতভাবে বৈফব সাধযাদত গবতাডিত বাঁলংত থাকে। 

চিবাচাঁবত প্রথামতো বজ্দাবনেৰ মোহান্তকে কুদ্ভমেলাৰ উপাঁ্থত থাঁকতে হব । 
কষেকজন বৈষ্ণব সাধৃসহ কাঠিবাবাবাজণ তাই এ পমযে উদ্জ্রীধনীব পথে অগ্সব 
হইতোঁছলেন ৷ পাঁথমধ্যে কষেকাঁট বৈষ্ৰ সাধ জনাধেতেন দাহত তাঁহাব সাক্ষাৎ হষ। 
সাধূবা ক্ষুপ্ন মনে শৈব সন্ধ্যাসীদেব অত্যচাব্বে কথা তাঁহাকে নিবেদন কবে । 

সমস্ত ঘটনা শহীনধা বাবাজী মহাবাজ ক্লোধোদাপ্ত হইফা উঠ্ঠিলেন, তাহাদিগকে 
ধার দা বাঁলতে লাগিলেন_বুৃথাই তাহাব: ত্যাঞ্গী সাধু হইযাছেন। মৃত্যুভষ 
যাহার্দেব এত বেণী, গৃহকোণই তাহাদেব উপয্ত্ত স্থান! কুদ্ডমেলাব ক্ষেন্রে নিজস্ব 



বামদাস কাঁঠযাবাবা ১২৩ 

আঁধকাবেব জন্য তাহাদেব লডাই কৰা উচিত ছিল। মাঁবলে ?কইন্বা ক্ষাত হইত--বিষ্ণু 
নাম কাবষা তাহাবা বৈকৃষ্ঠে যাইতে পাবধত। কাপুবুষেব দল। নিজেদের মাথা তো 
তাহাবা হেট কাঁবষাছেই, ইচ্টদেব শ্রীবষ্ুব মধাদাহাঁনও কাঁবষাছে। 

বাবাজী মহাবাজেব এসব তীক্ষ! বাক্য বৈষ্ণব সাধুদেব অন্তবে গিষা বিশধল। 
মেলাক্েতে গুনবাষ স্থান আধকাবেৰ জন্য তাঁহাবা উদবুদ্ধ হইয়া উঠলেন । একাঁট 
হস্তী সংগ্রহ কাবা সোতসাহে তাঁহাবা মোহান্ত বামদাস বাবাজীকে ইহাতে আবোহণ 
কবাইলেন। পিছনে চাঁলতে লাগল কষেক স্হম্ত্র বৈষ্ণব সাধুব ববাট দল । 

কাঠিযাবাবাজীব নেতৃত্বে এই “সাধ ফৌজ" কুদ্ভমেলাব পেশীছলে এক বিস্মঘকব 
কাণ্ড সংঘাঁটত হয। হচ্তীপৃ্ঠে সমাসীন বাবাজী মহাবাজেব দিব্য প্রশান্ত মর্তিট 
সৌঁদন উদ্ধত সন্্যাসীদেব এক মূহূর্তে নীক্রষ কীঁবযা দেষ। দ্বন্দ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত 
হওয়া দুরেব কথ,, ভীত সন্মস্থ হইষা মেলাক্ষেত্রে নিজ নিজ গাণ্ডব মধ্যে তাহাবা প্রবেশ 
কাঁবতে থাকে । 

কাঠিযাবাবাব ব্যািস্ব এবং অধ্যাত্বশান্ত সৌদন লক লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও দর্শনার্ধাঁ 
মধ্যে এক ইন্দুজালেব সাষ্টি কাঁবষাছিল। 

বাবাজী মহাবাজ একবাব তাঁহাব কষেকাঁট শিষাসহ কোনো এক সাধু জমাষেতেব 
সাহত পথ চাঁলতেছেন । 

গ্রাতীদন শেষ বানরের কৃত্যাঁদ শেষে, ইন্টপূজা সমাপনেব পৰ, যান্রা শব হয । 
তবপব গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলে পাবব্রাজন। ধধ্যাহে' সাধুবা কোনো ছাষচ্ছন্ন 
জলাশষের ধাবে পেশীছষা আসন পাঁতিযা বসেন। গ্রামবাসাঁবা সাধুসন্তদেব দর্শন কবে 
ও দ'ডবং জানা, আহার্যেব যোগাড় কিয়া দেষ। এ সমষে গৃহস্থদেব প্রদত্ত ভেট নিষা 

মাঝে মাঝে দুই-একটি ছোটখাট ঝগড়ানববাদও সাধুদেব মধ্যে বাঁধিষা বাষ । 
উমায়েতেব সঙ্গে এক পবমহংসজীও পথ চাঁলতেছেন । একাঁদন বামদাস কাঠিযা- 

বাবাকে ভাঁকষা পবমহংসজীও গ্লেষাতআক বাক্য বাঁলতে শুবু কাঁবলেন--“বৈষণবদের 
সম্পনাঘেব প্রকৃত বৈবাগ্য কিছুই নেই, পেটেব চিন্তাষ সবাই সব সগষে আঁস্থিব, আব এ 
নিয়ে কি বিশ্রী ঝগডাবাট তাবা কবে 1” 

বাবাজী "ছিব কাঁবলেন আত্মাভিমানী পবমহংসজীকে ?কছ শিক্ষা দিবেন । দীনভাবে 
জোডহম্তে তাঁহাকে কহিলেন, “গ্রহাবাজ, প্রকৃত বৈবাগ্য কি বস্তু, আপাঁন আমাধ তা 
এবটু বাবে দিন। আজ থেকে আপনাব নির্দেশ মতোই আম চলবো, আপনাৰ 
আসনের পাশেই পাতবো আমাব আসন 1” 

পরমহংসজী অতঃপব গ্রন্ভবভাবে বাবাজী মহাবাজকে বৈবাগ্য ও ত্যাগতীতক্ষা 

সম্বন্ধে এক সংন্দব বন্তুতা শুনাইফা দিলেন । 
চতুব কাধিষাবাবাজী কিন্তু ইতিমধ্যে এক চমতকাব ফাঁদ পাতিযা বাঁসবাছেন । 

সাধদেব ডাকিষা তিনি চাপ ছুঁপ বাঁলবা দিলেন “তোমবা জেনে বেখোঃ আজ 
থেকে অমাধেতেব ভোজনেব ব্যাপাবে ধাদ্ধি সিদ্ঘিব কোনো দরুধা আব হবে না। তোমবা 



১৭৪ ভারতের সাধক 

পুবিধামতো গ্রামের ভেতব যাও, গ্ৃহস্থদেব কাছ থেকে ভাল, আটা, থ সপ্াহ ক'রে 

খাওয়াদাওয়া সেবে নাও ।”? 

ঘটল ঠিক ভাহাই। দিনে পর দিন চাঁলষা যাষ, গ্রামবাসীদেব যেন কি হইয়াছে 

তাহারা আব জমায্লেতেব জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভোজন ব্য সংগ্রহ কাঁবয়া আনে না। 

বৈষব সাধুদের সকলেই গ্রামে ?ণধা ভোজন সমাধা কাঁবয়া আসে, কিন্তু কাঁঠয়াবাবা 

মহাবাজ ও পবমহংসজী আসন ছাঁড়ুয়া বাঁহর হন না। তাঁহাদের সম্মুখে পুবেরি 

মতো ভেট ইত্যাদদও আর উপস্থিত হয় না । 
াঁদকে গবমহংসজী দিনের পব দিন শধুমান্র জল পান কাঁবয়া একেবাবে অবসন 

হইযলা পাঁড়যাছেন। কাঠয়লাবাবাব কিন্তু এীদকে কোনো ভ্রুক্মেপই নাই, ছালমের পর 

গছিলিম গাঁজা চবস উড়াইয়া তান পবম আনন্দে দিন কাটাইতেছেন। 
পবমহংজী কয়েকাঁদনেব মধ্যেই ভাঙ্যা পাঁড়লেন। ক্ষুধা মৃতবকচ্প হইয় 

একাঁদন তান বাবাজণ মহাবাজকে কাহলেন, "বাবা, আজ যে আমাৰ প্রাণ যার। তুম 
গ্রাম থেকে শগৃগীর কিছ; খাবার সংগ্রহ ক'বে নিয়ে এসো, আমায় বাঁচাও ।” 

ফাঠিয়াবাবা জোড়হস্তে সাঁবনয়ে কাঁহলেন, “মহারাজ, সৌঁদন বৈরাগ্যতত্ত বঝাতে 
গগয্ে আপাঁন কিন্তু আমায় বলেছেন, কাবুব কাছে কোনো "কি প্রার্থনা কবা বাবে 

না। তবে আজ আবার আপনাব এই ববৃদ্ধ মত কেন ?? 

পবমহংসঙগী হীতসধ্যে একেবাবে নবম হ্যা আঁপিয়াছেন। কাঠিয়াবাবাজীর 

নিকট নিজেব অপবাধ স্বীকার কাঁয়া 'তাঁন মার্জনা 'ভক্ষা চাঁহতে লাগলেন । 

বাবাজী মহাবাজ এবাৰ প্রসন্ন হইয়া কাহলেনঃ “মহাবাজ, আপনার আর কোনো 
ভয়নেই। আজ এক্ষুন গ্রামেব গৃহাস্থেবা বহূতব ভেট িষে জমাষেতের সামনে 

উপাস্থত ছচ্ছে। খাঁদ্ দসাদ্ধব ক্রিয়া আবার পূর্ব হতে থাকবে। কিন্তু স্মরণ 

রাখবেন, বাহবঙ্গ ভাব দেখে বৈষ্ণব সাধকদেব বিচাব করা কখনো ঠিক নয়। এ'বা বড় 

চতুব--আব এদেব লীলাও বড় গোপন, বড় চাতুর্ধপূর্ণ। কোন্ বৈষব মার্ততে 

কোন: সমর্থ পঝূষ আঁধাষ্ঠত বয়্েছেন, তা সকলেব পক্ষে জানা তো সম্ভবপব নয় 1” 

অঞ্পকাল পবেই দেখা খেল, একদল গ্রামবাসী বহর সংখ্যক পাধুব উপযোগী 

আহার্ধ নিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সকলকে দণ্ডবং কবিতেছে। 

এইবুপে নানা লীলা ও আনঘ্দরঙ্গেব মধ্য দিয়া কাঠিযাবাবাব যোগৈধ্বর্ষ 

বহনস্থানে প্রকর্টিত হইত । 

বন্দাবনে কেমাধবন অঞ্চলে একটি প:বাতন বাগিচা ছিল। ইহার ম্মীলকেরা 

আশ্রম প্রীতচ্ঠাব উদ্দেশ্যে কাণঠিযাবাবাজণীকে এটি ব্যবহাৰ কাঁবতে দিতে ইচ্ছুক হন। 

বাবাজী তখন ষমুলাতীবে গঙ্গাজীব কুঞ্জে বাস কাঁবতেছেন। প্রস্তাবটি শ্দীনয়া 
ফাঁহলেন, “আম যমুনাতীব ছেড়ে ওখানে এসে উঠতে পারি, যাঁদ স্থানাট আমায় 

একেবাবে দান ক'বে দাও । 
মাঁলকেরা রাজী হইলেন। বাণিচাক্' এক খড়ের ছাউীন করিয়া কাঠিরাবাবা 
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গাঁহাব আশ্রম ছ্থাপন কাঁরলেন, এই ছনুদ্ন কুঁটিবের মধ্যেই এক ধনী প্রন্ররীলত কৰা হইল। 
ইহাই শ্রীবব্দাবনেব বহুখ্যাত স্বামী রামদাস কাঠিয্াবাবার নিজস্ব আশ্রমের সূচনা । 

আাশ্রামকর্দেব সংখ্যা তখন নিতান্ত পামান্য- শুধু গরীবদাস ও প্রেমদাস এই দুই 
চেনা, আব সেই সঙ্গে রহিধাছে গঙ্গা নামী একটি পর্স্বিনী গ্রাভী । 

সেবক-শিষ্যদেব সহিত বাবাজী মহাবাজেব যে সম্বন্ধ, এ গাভীটির সাহতও তাঁহার 
দে সম্পর্ক ও যোগসূত্র বর্তমান। সে-বাব প্রযাগে কুদ্ভমেলা হইতেছে, কাঠিযা- 
ধাবাজী ইহাতে যোগদান কাঁবযাছেন । দঙ্গে শিষ্যগণসহ আশ্রমেব গাভী গঞ্গাও 
দেখানে সৌঁদিন উপস্থিত । তখন মাঘ মাসঃ নদীর বালুসৈকতে শীতেব প্রচণ্ড প্রকোপ । 
একাদন প্রতযুষে দেখা গেল বাবাজী মহাবাজ নগ্রকায় হইবা বাঁধা আছেন; আব 
তাঁহার কম্বলাঁট জড়ানো বাঁহযাছে গাভাীটিব অঙ্গে 

প্রভুপাদ বিজযকৃণ গোস্বামী মহাশষেব এক শিষ্য এ সময়ে কাঠিযাবাবাকে দণ্ডবধ 
কারতৈ আসিযাছেন। বিস্মিত হইযা জিজ্ঞাসা কাঁবলেন, “মহাবাজ। এ তাঁর শীতে 
আপনি শে: শুধু এমন বজ্টভোগ কবছেন কেন * গবদুটিব গারেই বা নিজেধ কম্বল 
কেন চাঁপযেছেন? ওবা তো অনাবৃত থাকতেই অভ্যস্ত 1" 

উত্তব হইল, “বেটা, দেখছো তো এবাব কি রকম শীত পড়েছে । এ পশু মৌন? 
মুখে কিছু বলতে পাবে না। তাইতো আমাকে এব প্রীত এত দম্ট বাখতে হয । 
তাছাড়া আমাব তো ধান বুয়েছে, গায়ে ভীত মাখানো আছে । তেমন কিছ শীত 
লাগেনা ।” 

“কন্তু বাবা, সৃদূব বক্দাবন থেকে গরুটিকে আপাঁন অনর্থক এ কুদ্ভমেলায় টেনে 
এনেছেন কেন ?” 

“সে কি গো, আম টেনে আনবো কেন? এর জনয আমাকে পাষে হে'টে কন্ট ক'বে 
আসতে হযেছে-একলা এলে আম তো বেলগাঁড়তে চড়ে বেশ আবামে আসতে 
পারতাম! "কন্তু এই গ্রাভীটিই যে যত গোল বাধালো । সে আমার মুখের দিকে 
চেযষে কবুগভাবে বললে--বাবা, তুম কুম্ভমেলায় চলে যাবে, আর আমা স্ে কারে 
নেবে নাঃ তোমাৰ সঙ্গে আমাবও মেলায় বাবার বড় ইচ্ছে কবছে।' কি কাব? বাধ্য 
হয়ে ওকে সঙ্গে ক'বে নিষেই পদরজে আমাষ এতটা দূরেব পথ আসতে হল। এতে 
অবশ্য আমাব নিজেব তেমন কিছ; কষ্ট হযানি।” 

মনুষ্য ও জন্দুজনেব পার্থকা এই সমদর্থী বক্ষোজ্ঞ পুরুষের দম্টিতে এমানুভাবে 

বিলুপ্ত হইযা গিয়াছিল । 

শিষ্য গবীবদাস কাঠিষাবাবা মহাবাজ্রের সেবাষ প্রাণপাত পাঁবশ্রম কাঁবতেন। 

একানষ্ট গুবুসেবাব মধ্য দিষাই অধ্যাত্বসাধনে উচ্চস্তবে তানি উন্নীত হন। অথচ 
এই নিষ্ঠাবান পাধকেব সঙ্গে কাঠিযাবাবাজী কম কঠোব ব্যবহাব কাঁবতেন না। 

গবীবদাসেব উপব আশ্রমের রন্ধনে ভাব ছিল। দেখা যাইত, বাবাজী মহারান্্ 
ভীহার অসাক্ষাতে হাঁড়িকাঁড়ি ও আহার্ সমস্ত কিছ ওলোট-পালোট কাযা তারপর 



ও পি] £ ১ টি 

শাহকে জব ন্নানাবেপ্র ভিস্পকাব করিতেছেন | প্রস্পই তিন ছল কাস্ফা সমস্ত ন্ষে 

এই দিব হাড়ে চপাইজেন | 
কাটি নিটিন। পর পি কি সি ক 

বুজ পিহ্ুনার কালে গশবাপিজীবর নেবানিভা ও ত্যাগ ভিতিজ্া দেখি লে 

ধদ্মিত হইব্রা বাইত । 
দেৌতত্ত লাক কুপ্বে ভাব্ৰা গরীবরাদ বাবা হহদিজেল তৈজনপতেতি ছে 

বৃহিহয চাঁলিবাছেন, ভঞ্ত সাবিন ভাঁহাল উপবাদ, এককেটি ভলঙ পুপটে পডে নাই 
'ভাব্পব বেলা গডইব গেল ববাজী চহবাজ ও সনির বৈষধলেল জনয ভিন রম্নাবালা ১৩০] 

দহদ্ত হিছ্য শের কাঁবজেন 
টন নর এ ছি ইহাই ধৈর্ধ পলক্ষাব উপনুহ্র দঘব 1 কাতিঘববা তই অহুলে বাদ এক আহ 

এসি স্পা এসি এ এ ৬০৩০ ক কচ প্ল 

নু কাহলেন। ও প্রচ্ভুত কলহে কোঘান ক ুও হইহাছ্ছে কলহ 

্ পুরু অবেলেন । অশ্রাল গলগোলিব পলে ও ক হইল। তান্পক 
এ সি 9৮ 3 চি 

লি দর গবাকিন্দর লদভলে কান পচ প্রহার ! ছু ৮৪ 

নি ৯ 2 তে টি এ বৈ হর এপ ঁ 

এত ইছুভেও কিন্ছু শির্যের বৈহ্িতি ঘট লই। গুলু চম্ণ ধাল্ব আছিয়া 
্ £ালালে, তপলাধ পক্টী তাহীল, টাল পুলা ক্রীসি কাহলেন। হহাবাজঃ অপন্াধ হই আলাল ভাতভ তোলো জলে হা আপা কবে ৯) 

অন ওবাব হম বলুন)? 
ন্ ৮ হি তী 2 ০ জাত পি 

ব্যহিল্বে € ভন িল্ডু বাবজালি জন্থুলব ব্রুদবন্তনহক বল হ শাল কলে 
ড বল ভর্তি কথিব লই ভন গল 1 

নাই। প্রহার কর পল গলবিরদেজাক জাত কেকা লুহ শত সিল লেকে আনা 

করিতে পলেদ লাই । 
টন কাটি পা 21০৮5 রং ্ 

এ লম্পত্ত [হান বালরছেন। গহ্বর এই দেব পলক্ষাব উপ হওরলে পল 
পচ কি কি 

নি তরি পতি ঘলাদন জভান্ক গন হন ! বু মলি ত গিরি মন ০ রি ধ্ৰ তি ও 

করার পদ তিল এনে গিতেহ 1 জনন এবার ভাকে বর্দন বলবা গছ তানপ্রৰ ত 

্শ পি ০০০ তি 

ডে দখলানঃ নু পথম নন লে লিল্েহ হভল খুহ্জ পপ জারেছি হো তালে 
স্পে ৬ সি স্পি 

আব এ বূধনব নংদবে লেখে জি ও তাপিত জব কেন হবৈহ্ুত পায়ে উর্পভ হুল 

র্ এ 

সিল পিতা ০ পে সাল এসপি নত ১৩ 2০ ৮1 হবেছে ভবে বৈধুহেই চলে বক না কেল 2 অদ্য বন দিবে জুল কি হারে? 
রস 5 পন সিলিকা 

দর লোক ভভ গীবলদের পল্দ প্রা ও বৈকুষ্ত গনদকে বিলম্বিত বারে 
্ 

টা স্পা রে এ তি, 

চ হেত ৭ ই 1 শেব্যক পরুন জলজ ভহ কক দলের হত্যে লোজক্লে চলন গেলেন । 

বাদে গুভি কুব্ত্য ও কহেবেতষ বে গুলুর প্রেম প্রনে পল সদোলের 
সধাবণ ঘনুব কিন্তু ভহা হজে বুঝতে চহবে না । বাবজা হজের প্রত? 
চেলা দন্চবাদ হাযবাভ একবার এ দদ্পর্কে তাহ প্রশ্ন কল্ন | বভ গনহকাব উত্ত 
শোন। বাব! 

বাবাজা বলিলেন, “বেটা এতেই দভাকুদের পরম, কল্যণেল্ছ প্রেচ গুকশ পবা 

৪] 

প্রা নু নিট ক নি 
মুলেরসি ওশেন ভন্য । অথচ বরল গছ ওভন্য লিচ্ছে তালু কঙ্ছোর ও লভাভিবে? 

রা 2 হাতি ফ্ পি পপ 
বলেই পারচিত হন? শিবোব প্রতি প্রেনব জন্যই এ লে হেব কেকা তিন না 

তুলে নেন না কি” 
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এসব কথা বাঁলতে গেলে এসমযে স্বীষ গুবৃব স্মৃতি মনে পাঁডত, আব ফাঠিযা- 
বাবা মহাবাজেব চোখ দুটি ছলছল কাঁধষা উঠিত । ভাবগদ্গদ কণ্ঠে তান বাঁলতেন, 
“আমাব গুবুজী ছিলেন পবম দষালঃ। তব কোনো মোহ ছিলনা । শিষ্েব 
ওপব, ছিল নির্গল কল্যাণকব প্রেম । জেনে বেখোঃ প্রেম ও মোহ এক বস্তু নয়৷” 

কাঠিযাবাবাজীব অন্যতম ভক্ত প্রেমদাস্রীকে নিবা একবাব বড় গোল বাধিল। 
কোনো এক পাঁ্ডত পভাষ িষা ধর্মশাস্দের জ্ঞান-মাগীষ ব্যাখ্যাদি শুনিষা প্রেমদাস 
ভান্তপথ হইতে কিছুটা বিচ্যুত হইযা পাঁড়লেন । জ্ঞানী ও স্বাডল্ত্াবাদী পুবূষের মতো 
তখন তাঁহাব মনোভঙ্গী ৷ খাদ্যাখাদ্য লদ্বন্ধে িষমানষ্ঠাব প্রযোজনীষতা ?িতিনি আব 
আািতে চাহেন না। সর্বভুতেই তো ব্রহ্ম বিবাজমান, তবে ব্যক্তি বিশেষকে বা বিগ্রহ 
বিশেষকে শ্রদ্ধা কবাব দূবকাব কি এই শ্রেণীব নানা ভীত কাবযাও তানি বেড়ান। 

চিষ্যেব এ ধবনেব কথাবার্তার প্রাত কাঠিযাবাবাব দর্যষ্ট আকর্ষণ কৰা হইল। তিনি 
গুধু সংক্ষেপে কহিলেন “ওব কথা আব ক শুনবো» ও তো একেবাবে পাগলই হযে 
গিষেছে 1 

বাবাজী মহাবাজেব ঘুখ হইতে এই কথা কষাঁট নির্গত হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু 
প্রেঘদাসজীব মধ্যে উন্মাদেব লক্ষণ প্রকাশ পাষ, আহাব নাই, নিদ্রা নাই, দিবাবান্র তিনি 
বনে জ্গলে ঘুবিষা বেড়ান আব উন্মন্তভাবে চিৎকাব কবেন। 

পথ চাঁলতে চাঁলতে গবাবদাদজী সৌঁদন এ হতভাগা গুবুদ্রাতাকে বড শোচনীষ 
অবস্থায় দেখিতে পান। বাবাজী মহাবাজেব 'নিকট তাঁহাকে ধাঁবযা আিবা মিনতি 
সুবে বালিতে থাকেন, মহাবাজ, প্রেমদাস নিতান্তই আপনাব এক বালক ছেলে--বাল- 
গোপাল । এব প্রাত আপাঁন কৃপা কবকুন। এই উন্মাদ বোগেব আব্রগণ থেকে একে 
বক্ষা কবুন। 

অনুবোধাট শ্নধা প্রথমে তো কাঠিবাবাবা আগ্রশর্মী ! উত্তোজত কণ্ঠে কাহতে 
লাগলেন৮-তান তো আব চিকিৎসক নহেন, এসব বোগীব ভাব তাঁহাব উপর তবে 
চাপানো কেন? 

কিন্তু গবীবদাসভ্রীৰ কবুণ আবেদন অবণেষে তাঁহাকে টলাইযা দিল । এবাব 
অনেকটা কোমল হইযা তান বাঁলিলেন, “বেশ। তাই হোক্। ভজনকুটিবেব এ কোণে 
ঠাকুবেব প্রসাদ বাখা হযেছে, তাই ওকে খাইযে দাও । ব্যাধিব কবল থেকে হতভাগা 
এখনই মুক্তিলাভ করবে । ও অবশ্য ঠাকুবেব প্রসাদেব মাহাত্বা কিছুদিন যাবং মানছে না । 

তব ওকে খাইয়ে দৌখষে দাও । দেখুক, সত্যই মাহাছা কিছ আছে কিনা 1" 
এ প্রসাদ প্রেমদাসজীব মুখে তখনই তুলধা দেওধা হইল! বিদ্তু উন্দাদ প্রেমাসেব 

ধ্হহায এ আস্বাদ তখন যেন কেগন বড তিন্ত লাগিতেছে, পামানা একটু গুহণ কব্বাব 
পব তান আব ইহা খাইতে বাজী নন । 

কাঠিবাবাবা তাঁহাব দিকে কিহচক্ষেণ একদুৃণ্টে তাকাইযা থাকিল দঢল্ববে কহিলেন, 
“ওবে খা খা | তুই আব একৰাব দ্যাখ, এব স্বাদ ি বব?” 



৯ ভারতের নাধব 

প্রেমদাসজ1 ধাবে ধারে এ প্রসাদ গ্রহণ কাঁরতে লাগিলেন । এবার কন্তু তাঁহার 
গনে হইল ইহাব জ্বাদ অধৃতোপম। সমগ্র ভোজন পান্টি নিশোঁধত হইবার সঙ্গ সঙ্গে 

দেখা গেল, ভ্ত প্রেমদাসের উন্মাদ যোগ একেবাবে সারষা গিয়াছে । 

ধুমতহাস্যে কাঠিয়াবাবা কাঁহলেনঃ “ওরে, তুই না কত বলে বেড়াতিস্, সর্ববন্তুই 
সমান? বেষন, এবাব প্রসাদেব মাহাত্া ও তাব বৌঁশল্টা তো দেখাল? এজন্যই 
বৈষবদের এত শৃঞ্ধাচাবঃ এই জন্যই তাঁবা এত পাঁবন্র হযে শ্রীজ্জীব ভোগ দেন। অগর 
থাদ্যেব সঙ্গে এর কি কোলো তুঙ্গনা হয় বে? এমন বম্তুর ঘাহাত্্য সবাই ব্বাবে কি 
কবে বল! 

দশষ্যদেয উপব মহাবাজের দাঁষ্টি ছিল তাক] ও সতত সজাগ । ইহাদের অধ্যাত্ব 
ূপান্তত্ব স'ধনেব প্রযোজনে নানা অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়াও তাঁহাব কবুণা-লীলা 
দুব্তাবত হইত 1 প্রেমদাসজীব মৌন জীবনের অধ্যায়কে কেন্দু কাঁধয়া ইহার অপর্ব 
নিদর্শন এক সময়ে দেখা গিষাছিল। 

এই সেবক 1শষ]ট সং ও ধর্মীনষ্ঠ হইলেও 1কছ;টা কোপনস্বভাব 1ছলেন । বিশেষত 
গঁ্জকা চস টাঁনিবাব পব তাঁহাব কোধের মাত্রা খুবই বাঁড়িযা যাইত । একাঁদন নেশার 
ঘোবে প্রাতবেশী কযেকাঁট বজবাসীকে তন যথেচ্ছভাবে গালিগালাজ কাঁবতে থাকেন । 

মহাবাজ তাঁহাকে নিকটে আহবান কারয়া কাঁহলেন, “ওরে, তোৰ ক্রোধটা বড় বেশী, 

লোকেব সঙ্গে কেবলই বাগড়া কাঁবস। আজ থেক মৌনী থাকাব। কার সঙ্গে তুই 
ত্ববো বসরের মধ্যে কথা বলাবনে 1” 

উত্তবকালে মৌনীজী বাঁলতেন--বাবাজী শরহারাজ এ কথা কয়াট বাঁলবাব লঙ্গে সঙ্গ 
কেধেন তাঁহার 'জহবাতে তালা লাগাইয্লা খল, আর তাঁহার একাট কথা বাঁলবারও 
শৃন্ত বাঁহল না। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সেই সময় হইতে বাবো বসব কাল মৌনী 
থাকিতে হর্ন । মৌনীজী নামেই এই সাধক শ্রীবন্দাবনে প্রীসান্ঘথ লাভ কবেন। 

একবার এক 'িষান্ত সর্প মৌনীজ কে দংশন কবে । 'িস্মষেব িষয়। বিষেব জবলাব 
আস্থব হইয়া পাঁড়লেও কাঠিয়াবাবার এই 'শযোর মুখ হইতে যন্তণাসূচক একাট বাকও 
এ সময় নির্গত হয় নাই। তাঁহার এই মৌনীবতেব বাবো বংসর আঁতক্রান্ত হইলে 
বাবাজী মহাবাজ এক ভাণ্ভাবাব অনুষ্ঠান কারলেন। 

আশ্রমভবনে কয়েক শত ব্যক্তি সৌদন নিমান্তিত । খৌনীজীকে তাঁহাবা কাঁহত্ে 
লাগলেন, “মৌনীজী, আজ তোমার ব্রত সম্পৃণ* হযেছে, তুম সকলেব সঙ্গে এবাৰ 
কথা কও। 

কিনতু বানলে কি হইবে? একা বর্ণ উচ্চাবণেবও সামথ'য তাঁহার কোথায় ? 
বারো বংনব আগে, আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে গুবুজী তাঁহার বাকৃবোধ কাঁরযা 
দিয়াছেন, শব্বোচ্চাবণেব সমস্ত ক্ষমতাই লোপ পাইয়া গিরাছে। 

মৌনাজী হী্গত ছ্বাবা সকলকে ল্ানাইলেন, বাবা মহাবাজ যাঁদ কুপা কাজা 
বাক্স প্রদান করেন, তবে তাঁহার পক্ষে কথা বলা সম্ভবপর, নতুবা নয । 



বামদাস কাঠিষাবাবা ১২১ 

এবার কাঠিয়াবাবাজী নিজে আদেশ দিলেন, “মৌন, তোমাব ব্রত উদযাপিত 
হয়েছে । তুম কথা বল 1» 

মৌনীজীব বোধ হইল কে ষেন জিহরাব কুলুপাঁট এই মূহর্তে খসাইধা দিষা গেল । 
বাক্স্ফৃ্তি হওষাব সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁলধা টাঠলেন, 'শ্রীজী'। ইহাব পব 'নতান্ত 
স্বাভাবকভাবেই সকলেব সঙ্গে তান কথাবাতশ বাঁলতে লাগলেন । 

এক সমষে মৌনীজী আঁভমানভরে কছদীদনেব জনা কাঠিয়াবাবা মহাবাজেব সাম্লিধা 
পরিত্যাগ কবেন। কিন্তু শীঘ্রই অনুশোচনা ও দুশ্চিন্তায় তাঁহাব অন্তব দ্ধ হইতে 
থাকে। আশ্রমেব কাজকবুপে চাঁলতেছে, বাবাজী মহাবাজেব সেবাই বা ক কাঁবষা 
সম্পন্ন হইতেছে- এই সমস্ত ভাবনা তাঁহাকে পাইবা বসে! ইহাব পব অনুতপ্ত হয়ে 
তিনি আশ্রমে ফাঁবষা আসেন। 

বাবাজী মহ্যবাজ এ সমষে আসন্েব উপব শষন কাঁধ্যা বিশ্রাম কবিতেছেন । মৌনাজী 
ভাঁহাব সানিধ্যে আঁসধা বাঁসযা ধাঁবে ধারে তাঁহাব পদসেবা কবিতে লাগিলেন । অনুতপ্ত 
সেবক শিষ্যেব নন দাট অশ্রুসজ্ল। 

ধাবাজট তখন এক অপবূপ লীলাভিনয় শুবু কাঁবলেন। ধাঁব কবুণ কণ্ঠে শিষাকে 
কাঁহতে লাগলেন, “ওবে, আম বুড়ো হযৌছ, তুই আমাব কাছে আব থাকাঁব কেন? 
আম কণ্ট পেষে মবে যাবো তাবপব তুই আশ্রমে ফিবে আসাঁব 1” 
মৌননজীব নয়ন হইতে তখন দরদর ধাবে অশ্রুধাবা ঝাঁবয়া পাঁড়তেছে । এক হাতে 

চোখেব ছল মুছিধা আব এক হাতে তান গুরুজীব চবণসেবা কাঁবষা চাঁলযাছেন। 
ন্তু এ কি অলৌকিক কাণ্ড। তান সাঁবস্ময়ে দৌঁখলেন, তাহাব হস্ত তো 

বাবাজীর চবণেব উপব পাঁড়তেছে না ! শূন্য শব্যায়ই তাহা বাব বাব নপাঁতত হইতেছে । 
বাবাজী মহাবাজেব দেহটি শব্যা হইতে কোথায় অন্তহিত হইযাছে । বিস্মযেব ভাব 
কাটিযা গেলে' শিষ্যেব হয়ে কান্নার ঢেউ উাঁঠল। গুরুজ্ীব আকাঁম্মক অর্তধানে 
মৃহামান হইষা তান অবিবল অশ্রুপাত কবিতে লাগলেন । 

কিছুক্ষণ আতিক্রান্ত হইবাব পৰ আবাব এক নূতনতব 'বস্মধ, মৌনীভ্রী দোখ:লন, 
গুরুমহাবাজ্জেব দেহ পুনবাষ শষ্যায্স ফাবয়া আসরাছে। পূর্ববধ বিশ্রাম শর়লে 

'িশ্লভাবে তান শাষিত । 
এইবার কাঠিষাবাবা তাঁহাকে উদ্দেশ কাবষা আভমানভবে কহিতে লাগিলেন, “কেমন 

টবে” আমি এভাবে চলে গেলে তুই বার্দ খুশী হোসুও তবে বল্ আম চলেই বাই । 
এ বুড়োকে ছেড়ে তোবা অন্যত্র গেলে- দেহটাকে কে সেবাশুশ্রুযা কববে বল দেখি ৮” 

মৌনাজী িবণক বিস্মবে শ্রীগুবৃকে পাঁব্রমণ কাবিষা তাঁহাব সম্মুখে দাল্টাঙ্গে প্রণত 
হইলেব। বুঝিলেন: গহাসমর্থ গুবুদেবেব স্ববৃপ ও তাঁহাব লীলাব তাৎপর্য বৃুঝিবার 
মতো সামর্থয তিনি এতটুকুও অর্জন কবেন নাই! 

কাঠিঘাবাখাজীব শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও মানস-সন্তান ছিলেন সন্তদাস ঘহাবাজ ৷ এই শিযোর 
জীবনেও মহাকাব্াণক গুবুর অজপ্র কবুণা ধাবা বার্ধত হয়, অলৌকিক যোগাবন্ভীতর 
বহতিব লীলা নানাক্ষেত্রে নানাবুপে প্রকাটিত হইয়া উঠে । 
ভা. সা (সৃ-১)-৯ 



১৩০ ভারতের পাধক 

সন্ভরাস মহারাজেব পরাশ্রমেব-নাম তাবাকিশোর চৌধুরী । কাঁলকাতা হাইকোর্টের 
তান দছলেন একজন লব্খপ্রীতষ্ঠ আইনজীবী । আধ্যযাতবক জীবনের পন্স প্রাপ্ত 
আকাচ্কা ভাঁহা জীবনে এক সমষে উদগ্র হইয়া উঠে, 'সবন্ৰ ভ্যাগ্গ কাবা তিনি 
কাঠিযাবাবাজীব চরণে আশ্রয় নকলা ধন্য হন । 

তাবাবিশোববাবু তখনও কাঁলকাতার আইন ব্যবদারে ব্যাপৃত । হীতিমধ্যে শু 
দুই একবার বাবাজী মহারাজ্েব সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবাছে, দীক্ষা গুহণ তখনো হয 
নাই। 

গহাপুবূৰ তাঁহাকে ব্ানটিব চতুর্থ গ্রহবে ধ্যান কাঁধতে বলেন । কিন্তু পূর্ব অভ্যা্- 
ধশত দে সময়ে তারাকিশোববাবুব পক্ষে জাগ্গিবা উঠা বড় কঠিন হয় । একদিন ঘবের 
ভিতব জানালার ধাবে ঘণারি টাঙাইয়া তিন নিঁদুত বাহরাছেন | শেষবাদিতে ঘুমন্ত 
অবস্থায তান শুনলেনঃ কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া উচ্চ স্ববে বাঁলতেছেন। “বে ওঠ 
5:1৮ | সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীবের উপর একটি ইন্টকখণ্ড পাঁতত হইল । 

তারাকিশোরবাব চমকিত হইয়া উঠিষা বাঁদলেন। শয্যা হইতে গিলটি কড়াই 
নিবাব পব তাঁহার বিদ্ময়ের সীমা বাল না। মশাবির কোথাও কোনো ফাঁক নাই, অথচ 
এই ইন্টকখণ্ড কোথা হইতে উহাব তর দিষা গিবা তাঁহাকে স্পর্শ করিল, তাহা মোটেই 
ধাঁঝতে পাঁবলেন না। 'নদেশত দমযে ভন্ত তাহাব কর্তব্য পালন কাবিতেছে না" 
অতন্ু-দত্টি সমর্থ যোগীপুবূষ ক সেইজন্যই তাঁহাকে সাহাব্য কাঁবভে আঁসবাছিলেন? 

এ ঘটনাব পর হইতে বান্িব শেব বামে ভাগরা সাধন-ভজন কারতে তাবাকিশোব- 
ঘাবুব আব ভুল হয নাই । 

বাবাজী মহাবাজেব কবুণাধাবা এই মুমক্ছে সাধকের উপব নানা লীলা-বৈচিন্রের 
মধ্য দিযা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ কাবিত। ন্তদারজী হ্ববচত গুবুব চাঁকতে এ কাহিন? 
বিবৃত বাঁবষাছেন--“এক দিবস ছাদেন উপব শুইযা ভাঁছ, শেবশান্রে অমাব নিদ্রা ভক্ত 
হইল। উঠিরা বাঁসন্ম এবং বাসবামান্র দৌখলাম যেন আকাশ ভেদ কাঁণ্র।শ্রীয্ত 
ধাব জী মহাবাজ আমাব দিকে অব হইতেছেন। মুহূর্ত সধ্য তিন আমাব লন্মুখে 
ছাদেব উপব আপিবা দণ্ডাবদান হইলেন এবং আমাকে আম্বস্ত বাঁক্মা তখনই একটি 
মন্দ আমাব কর্ণ বুহবে উপদেশ কাঁকলেন। মন্রেপদেশ কবিরা তিনি আক:শপথে উদ্ভীন 
ছইবা ক্ষণকাল মধ্যেই জদশ্য হইয়া পঁড়িলেন ৮৮ | 

কাঁলকাতাব থাকিতে তাবাবিশোরবাবু এববাব প্রবল জববে আব্রন্ত হন। জবর 
কমিবাব তো কোনো লব্দণই নাই, ববং তাহা কেবল বাদ্ধিব প থই চাঁলযছে ! এই সমতলে 
তাঁহান এক অদ্ভুত খ্যোল হইল । তিনি ভাবলেন, “বাবাজী চ্হাকাজ তো সবদাই গাঁজা 
সেবন বন্নে আব তাতেই তিনি পবম প্রীত হন! তবে তাঁক গ'জই ভোগ দিই লা 
কেন তাবপব তাঁর সেই প্রসাদ ছিলন পান কবলে নিশ্চয়ই এই জবগ নিবাদৰ হবে 1" 

অতঃপর বাজার হইতে নূতন কল্কে ও গাঁজা অ+নর়া 'ছাঁলম পাাজবা তাহা নিবেদন 
কবা হইল। 



নামদাস কাঠিয়াবাবা ১৩১ 

কি জান কেন, এ গাঁজার ছিলিমাঁটব দিকে একদস্টে তাকাইযা তাবাঁকশোববাবূর 
মনে হইল, গবুজী উহা পান কাঁধতেছেন। কল্কে হইতে তখন সতাই বেশ ধয় নির্গত 
হইতোঁছল । কিছুক্ষণ পব [তান এ প্রসাদ গাঁজা নিজে পান কাঁরলেন। বিস্ময়ের কথা, 
অপ সমযেব মধ্যেই তাঁহাব জব ত্যাগ হইবা গেল । 

কিহাঁদন পবেব কথা। তাবাকিশোর বত্দাবনের আশ্রমে কাঠিষা বাবাজশব 
মঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁবতে আসিষাছেন । সৌঁদন বাবাজী মহারাজ কযেকটি ব্লজবাসীব সাঁহত 
াঁসষা সানন্দে গাঞ্রকা সেবন কাঁবতেছেন। কিছুকাল পবে ?তিনি অপব প্রকোন্ঠ হইতে 
তাবাঁকশোববাবুকে ভাকাইধা আনলেন কহিলেন, “কই হে এসো, এবাব তুমি এ প্রসাদ? 
'ছালম 'নিষে পান ক'বে ফেল 1” 

এবজন ব্রজবাসী মহাস্যে জিজ্ঞাসা কাঁবলেন, বাবুজীও ?ক গাক্পকাষ অভ্যস্ত ? 
ফাঠিষাবাবাজী চতুব হাসি হাসিযা কহিতে লাগিলেন, “না, বাবাজী গাঁজা বড় একটা 
থায় নাঃ তবে জরবে আক্রান্ত হলে কখনো কখনো বাবা মহাবাজকে স্মবণ ক'রে গাঁজার 
ভোগ দেয়, তারপব অবশ্য সেই প্রসাদটুকু ভন্তিভরে গুহণ ক'বে থাকে 1” 

তাবাঁকশোববাব্ উপলাত্ধ কীবলেন, সর্বজ্ঞ গুবুদেবেব দিকট ভাহাব কোনো কিছুই 
অবাদিত থাকে না! তাছাডা ইহাও বুিলেন, কালিকাতাষ জরবভোগের সময যে গাঁপকা 
ভোগ তানি নিবেদন কাঁবষাছিলেন বাবাজী তাহা সত্যসত্যই গ্রহণ কাঁবযাছিলেন। 

আশ্রষদানেব পব সদুগুবূকে শিষ্যেব অনেক ভাবই বহন কাঁবতে হয- কাঠিষাবাবা 
মহারাজেব বেলাতেও তাহাব ব্যাঁতররম হয় নাই । একবার তাবাটিশোববাব্ কর্মোপলক্ষে 
ঘহবেব বাহিরে িযাছেন। কাঁলকাতাষ তাঁহাদের পাডাষ সে সমষে চোবেব বড় উপনুব । 
গৃহে এ সমযে লোকজন মোটেই নাই। আই তাঁহাব স্ত্রী বান্রবেলাষ বড় ভযে ভষে 
থাকিতেন। 

তখন প্রচণ্ড গ্রীতমব কাল । কিন্তু এত গ্রবমেও তারাকিশোববাবুব স্ত্রী সাহস কাঁবষা 
পাত্িতে দবঙ্গা-জানালা খুলতে পাবেন না । একাদন বািতে গবমে আতষ্ঠ হই্যা তান 
ঘবেব একাঁট জানালা খাঁলয়া দিলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে াস্মত হইয়া দেখলেন, বাতাষনের 
অদূবে বাবাজী মহাবাজ সহাস্যে দ'ডাষমান। 

মধুব কণ্ঠে বাবাজন বাঁলযা উঠি:লনঃ “মাঈ, তোমাব এত ভয় কেন, বল তো? আস 
তো সদাই তোমাব সঙ্গে সঙ্গে থাকাহি 1” 

পবক্ষণেই দিব্যমৃর্তিট অন্তীহত হইযা গেল । 
আপাতক্ঠাবও বহস্যমষ কাঁঠিযাবাবা মহাবাজ্রেব বাহবঙ্গ আচবণ ছিল বড় দুববগাহ। 

আগন্তুক ও স্যপ পাঁঝচিত লোকেব পক্ষে তাহাব প্রকৃত বৃপ অবগত হত্যা বড় সহ 
ছিল না। কবুণাপববশ হইযা বাবাজী মহাবজ যখন 1নজের বহস্যাবরণ উন্মোচন 
ফাঁবতেন, তখনই শুধু তাহা সাধাবণেব বোধগম্য হইত । 

কাঠিযাবাবাজীব বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীব্ধধাবহাবীন্রীব প্রতিষ্ঠা সমযে এক 'বিচিত্র 
ঘটনা ঘটে। বহু লোক দৌদন এ উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ প্রাপ্ত হয় এবং তারপর প্রচুর 



১৩২ ভারতের সাধক 

লাহ্ ও বচুরী ভাণ্ডাবে জমা থাকে। বাঁনুতে হঠাৎ আবও বহঃসংখ্যক সাধু আপিবা 
আশ্রমপ্রাঙ্গণে আহাবার্থ সমবেত হয । কিন্তু বাবাজী মহাবাজ উহাদের দৌখযাই কেন 
যেন উগ্রমু্ত ধাবণ কবেন। 'নর্গঘভাবে তবস্কাব কাবা এই আগন্তুকদেব তান 
সোঁধন বিতাড়িত কাঁবলেন। 

কাঠিয়াবাবাজীব অন্যতম শিষ্য, অভবচবণ বাঘ সেখানে দাঁডাইবা ছিলেন 1 অভ্যাগত 
পাধূদের প্রাত বাবাজী মহাবাজেব এরুপ ব্যবহাব তাঁহাৰ চোখে বড অবৌত্তক ও বু 
ঠোঁকল। মনে মনে ভাবিলেন। গদুবু মৃহাবাজের এ আচবণ মোটেই ন্যায়সঙ্গত নষ, 
বিসদৃশও বটে! ভাণ্ডাবে তো বহ: খাদ্যই বেশী হইযাছে, তবে এ সাধুদেব কিছ কিছু 
িতবণ কাঁবিতে বাধা কোথা ?” 

অন্তর্যামী বাবাজী মহাবাজ ?শষ্যেব অন্তবেধ চিন্তাধাবা সবই জানবাছেন, িল্তু 
সমযে এ সদ্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য কবেন নাই । 

দনান্েব কার্ধশেষে অভয়বাবুকে তান নিজে ধুনিব পার্বে আহ্বান কাঁবলেন। 
গাঁঞ্জকাব কল্কোঁটতে টান গাধা ধীবে ধীনে ঘ্নেহপর্ণদ্ববে এই প্রবীণ নিষ্যকে 
বাঁলতে লাগলেন, অভ, তুম ভাবছো এ সাধুদেব আমি খাবার না ?দষে কেন 
তাঁডষে গদয়োছ। বাবা, তুম নিতান্ত বালক, একেবাবে জ্ঞানহদন । কিছু বোঝবাব 
মতো সামর্থ তোমাব এখাও হয 1ীন। ভু জানো নাঃ ওবা কেউ নত্যিকারেব সাধু 
নয, পাধ্বেশধাবী মানত । ক্ষুধার্তও ওবা নষ, ভোজন গুদেব আগেই হবেছে-_-এখানে 
এসেছিল শুধু সযেব জন্য । আব এজন্য তুম মোটেই খেদ কাবো না। হথার্থ 
দনধার্ত সাধূবা একটু বাদেই আশ্রমে এসে পেীছাবে_ খবে তৃপ্ত ক'বে তাদেব ভোজন 
কবাও 1? 

সত্যই তাহা থাঁটল। অল্প সমবেব মধ্যে সেখানে একদল সাধ; দর্শন দিলেন । 
অভযবাবদ জিজ্ঞাসাবাদ কাবা জানলেন, ইহাবা 'নাম্কিন এবং লাধ্নানষ্ঠ সাধ, জাব 
সভ্যসত্যই ক্ষুধার্ত । 

এক দরিদ্র ও অসহায ব্রাঙ্গাণকে কাঠিযাবাবাজন আশ্রমে আগ্রয় দান কবেন। লোকাঁট 
দুবন্ত হাঁপানি বোগে ভোগে গ্রাষই তাহাকে এজন্য কষ্ট পাইতে হয 1 এই ব্যাঁধর 
তাড়নায় বিত্ত থাকিষাও সে আশ্রমেব বহ: কার্য সম্পন্ন কবে। 

এবাদন ব্রাহ্মণাট অত্যান্ত অস,চ্থ হইয়া পড়ে, ধ্নিব সন্মুখে বাঁসষা কেবলই ধ:1কতে 
থাকে। বাবাজী মহাবাজ হঠাৎ সেখানে উর্পাপ্থত হইযা তাহাকে 'নঙ্ঠুবভাবে তিকককাৰ 
কাঁবতে লাগলেন--“কেন তুই শুর শুধ? এখানে পড়ে আছিস! পেটেব জন্য বাবা 
বৈবাগী তাদের স্থান এখানে নেই । কোন কাজ না ক'ঝেঃ বসে বসে শখ লাধুব অন্ন 
ধরস কাঁবিস এতে কি তোব লজ্জা হব না? যা, এখনই তুই আগ্রম থেকে বৌবষে যা ।» 

পূর্বোন্ত অভয়চবণ এবং তাবাঁকশোব তখন ঘটনাস্থলে উর্গান্থত। উভবেই এ 
আচবণ দৌঁখযা বড় মনঃগ্র হইলেন | অভববাবূব চোখে মুখে বিবাব চিহ্ন পাঁককুট 
হইয়া উঠিল । ব্রাহ্মণাট এযাবৎকাল সাধামতো আশ্রমের সেবা কবিয়াছে। এখন সে বোগে. 



বামদাস কাঠিষাবাবা ১৩৩ 

গঙ্গ, ও ভগ্রস্বাস্থা ৷ এ অবস্থা সত্যই আশ্রম হইতে বাহিব কবিযা দিলে তাহাব কি 
উপাষ হইবে» অভষবাবুব কাছে এটি নিতান্তই হৃদযহীীনেব কাজ বাঁলষা মনে হইল | 

কক্ষান্তাব গিষা তানি নিঃশব্দে বিষ বদনে বাঁপযা আছেন । এমন সময কাঠিষাবাবা 
মহাবাজ সেখানে আঁসষা উপস্থিত। সম্নেহে তাঁহাকে বাঁলতে লাগিলেন, “অভযবাম, 
তুমি নিতান্তই বালক। আসল ব্যাপাব যে ক, তাহা তুঁম কি ক'বে বুঝবে আমাব 
আজকেব এ 'দম্ঠুব আচবণেব গ্রড় অর্থ বষেছে। র্রাহ্মণটি বড় সঙ্জন, সাধনাবও সে 
একজন প্রকৃত আধিকাবী। আগে বড় বেশী দুঃখ দদর্শাষ ছিল, সব সমষে অন্নাভাবে 
বিব্রত থাকাষ ভগবানেব নাম বীতমতো কবা তাব পক্ষে সম্ভব হতো না। আম তাই 
তাব অধ্যাত্ুপথেব বাধাটি সাঁবষে দিষৌছলাম-_আশ্রমেব আশ্রষ পেষে তাব ভজজনেব 
সুযোগ ঘটেছিল । কিন্তু দেখাঁছ, আঁত সহজে ভোজন পাবাব পব প্রকৃত যে কাজ সেই 
ভজনবেই সে ভুলে 'গষেছে। এসমবে আশ্রমে বাস কবলে তাব ভ্জনকার্ষে 'িঘ! ঘটবে, 
অধ্যাত্বজীবনেব খুবই ক্ষাত হবে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি ?বতাঁড়ত হলেই সে প্রকৃত 
কল্যাণকে এবাব খধজে পাবে, নিবাশ্রষ অবস্থায পডে আবাব কাতব হাষ সে ভগবানকে 
ডাকবে । ভজনসাধন ঠিক চলতে থাকলে তবে তো তাব ম্ান্ত আসবে? তুম বালক, 
এত কথা 'কি ক'বে বুঝবে? প্রকৃত কল্যাণেব যে পথ, তা তো তোমাব মোহাচ্ছ্ন দি 
দিষে বোঝা সন্ভব নয ।” 

কথাগুলি শ্দনামান্্ই অভষবাবনব ভ্রম দুব হইল, গিনি বড লাঁজ্জতও হইলেন। 
ববিলেদ, তাঁহাব সামত দন দাবা লোকোন্তব মহাপুবৃষের আচবণকে বিচাব কাঁবতে 
'গিষা ধঙ্টতাবই পাঁবচষ তান 'দিষাছেন। 

মনুষা জীবনেব প্রকৃত কল্যাণ বাঁলতে কাঠিষাবাবা বুঝিতেন__মোহবন্থন হইতে 
মৃন্তি ও ভগবান: লাভ । তাই শিষ্যদের অধ্যাত্ব-জ্রীবনে 'বকাশ ও পাঁবণাঁতব দিকে নিবদ্ধ 
রাখতেন সদা সতর্ক দর্ঘ্ট। জৈব জীবনে আশা-আকাঙ্কষাব পুর্ত) জার্গাতক 
জীবনেব সংখসম্পদ, এসব ছিল এই মহাজ্ঞানী পৃবুষেন কাছে একেবাবে অঞ্চহশন। 
কোনো মান্ষেব জীবনে ভগবধদর্শন না ঘটিলে উহাকে 'তাঁন 'বন্ধ্যা-জীবনের মতোই 
নিচ্ষল বাঁলষা গণ্য কাঁবতেন। 

বাবাজী মহাবাজ একাঁদন 'শিষ্যগণসহ আশ্রমে বাঁদষা বাহযাছেন ৷ বথাপ্রসঙ্গে তান 
বাঁললেন, “পবোপকাবকে €ষাচ্তে সন্তন: ধবে শবীব 1 

এ কথাব তাৎপর্য বুঝাইতে গগিষা এক প্রাতবেশন প্রাচীন সাধূ, কল্যাণদাসজীব কথা 
উঠিল। কেমাববনেব দাবানলকুণ্ডেব নিকটস্থ এক আশ্রঃমব হীন গোহান্ত। অভ্যাণত 
সাধূ-সন্ত ইহাব নিকট সর্বদা আশ্রষ পাষ। তাছাড়া, পবোপকাবী ও দাতা বাঁলবা 
প্রাসাদ্ধিও বথেন্ট বাহষাছে। 
কাঠযাবাবাজী কিন্তু সকলকে বাঁস্মত কাঁবষা দিবা কাঁহলেন, "সাধৃদেব অনুচ্ঠের 

যে প্রকৃত উপকাব তা কিন্তু মোটেই এ শ্রেণীব নয । এ তো নিতান্ত সামান্য বস্ভু। এ 
উপকাব গেবে উপকৃত ব্যান্িব কল্যাণ যা হয, তা খুবই ভুচ্ছা। কাবণ, পাবমার্থক ণ্লদ 
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তো এব ভেতর দষে কখনো আসে না। তাছাড়া, উপকারী ব্যান্ড বা দানব্রতা 
কর্মকর্তাকে এজব্য আবাব জন্মগ্রহণ কবতে হধ। পবজন্মে তাঁব বিধষবৈভবঃ মানসদ্মান 

প্রীত হযতো অনেক কিহু হয । প্রক্তত মহাত্মাবা কিন্তু এ শ্রেণীব হিতকর্মে কখনো 

[িপ্ত হন না, তাঁধা ববং জীবেনর দঃখতাপের লক বন।শকবন--আব এ ধবনেধ উপকার 

ধনষে আসে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ । এজন্যই এসব মহাত্মাদের কর্মপ্রণাল) ও তাব মর্ম 

পথবীত্ধ সাধাবণ লোক সহজে বুঝে উঠতে পাবে না ।» 
অভষচবণ বায় মহাশষ বাবাজ মহাবাজেৰ অন্যতম শষ্য । শেষাব বাজাবে ও 

ধ্যবসায়ে নানাধূপে ক্ষাতগ্রদ্ত হইযা এক সমষে তান খুব মুষাঁড়যা গড়েন। এই 
দববস্থাব সমধ নিতান্ত অধচিতভাবে কাঁঠযাবাবাজীব কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন । ইহাব 
পৃব িহকালেধ জব্য তান অধোধ্যা বাস কাঁবতে থাকের। আঁর্থক 'িপর্ধনন ও 

উত্তমর্ণদেব আতঙ্কে এ সমন প্রায়ই তাঁহাকে শ্রিষম্যণ দেখা যাইত। 
এক রাত্রিতে শধ্যায় শুইধা অভয্নবাব সখেদে নিজেব মনে বাঁলতে লাগলেন, 

'ভগ্রবানকে অন্তবের বহু নতি জানালাম, কিন্তু ?তাঁন তো এসে দেখা ?দলেন না, 

আমাব দুঃখমোচনও কবলেন না। তাহলে ?ক তান নেই? সঙ্গে সঙ্গে সংকজ্প স্থির 
কাঁবলেন, পবাদন সবধুব সেতু হইতে ঝাঁপ ?দরা পাঁড়য়া চিবতবে সমস্ত কিছ; জনালা- 
ঘন্দণাব অবসান ঘটাবেন। 

1কছযক্ষণেব মধ্যেই এক বিচিত্র ব্যাপার ঘাটল। কাঠিয্লাবাবা মহাবাজ অকস্মাৎ তাঁহার 
সেই কক্ষে সশবীরে আবিভূতি হইলেন । বাবাজী মহাধাজ ধীঁ?ব ধীবে তবকাবপরূর্ণ 
কণ্ঠে অভয়বাবূকে কাঁহতে লাগলেন, “অভয়বাম, তুম এমান শুষে শুষে কাল কাটাবে 
ও খেঘোি কবতে থাকবে, আব শ্রীভগবান: তোমাকে দর্শন দেবেন-না? আম তো 
তোমায ইন্টনাম বলেই 'দযোছ। সে নাম তুম কবছো না কেন* ভগবান: হচ্ছেন 
দুলভ বস্তু, পবম ধন -তাঁকে কি অমাঁন পাওযা যায় 1৮ 

অভযবাব শ্রম্তেব্যস্তে টাঠষা বাঁসিয়া তখবই গুবুদত্ত নাম জপ কাবতে লাগিলেন। 
এক অপূর্ব 'দব্য আনন্দেব জ্যোতি তাঁহাকে 1ঘাবযা ফৌলল। হীতগধ্যে তাঁহাব সব 
দখ ও দর্ীশ্ন্তা কোথাষ অন্তার্যত হইযা িষাছে আব তংচ্ছলে উদ্ভূত হইযাছে এক 
অপূর্ব মানীসক প্রশান্ত । 

[িছযদন পবেব কথা। অভযগ্নচবণ অযোধ্যা হইতে বন্ৰাবনে চাঁলয়া আসিযাছেন । 
কাঠিয়াবাবা মহাবাজ তাঁহাকে দেখা মান্রই বাঁলধা উঠিলেন, “ক হে অভয়বাম, ভগবান 
আছেন -এ বিশ্বাস এখন কতকটা হবেছে তো? বাবা, তোমাব কোনো চিন্তাব প্রযোজন 
নেই। তুম আপন ঘবে গিষে বাস কবো। নাম অপ ক'বে যাও, তোমার পাওনাদাবেরা 
অসদ্যবহাব কববে না 

কাঁলকাতাষ ফাঁবয়া অভযবাব্য বিস্মিত হইযা গেলেন। উত্তমর্ণগণ আঁহাব প্রাত 
যথেষ্ট উদ্ধাবতা ও সহানুভুতিই প্রকাশ কাঁরতে লাগিল। অতঃপব গৃহে বাঁসযা তান 
গাধনায় বত হইলেন । 

কাঠিরাবাবা মহাবাজ অভয়বাবুকে এ সময়ে স্বনযোগে দর্শন দান কবেন। মধুর 
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হাঁস ছড়াইযা, অঙ্গণীল পংকেতে একাটি জটাজট সান্বিত সাধুর আলেখ্য তাঁহাকে প্রদর্শন 

করান, আব এই সঙ্গে বিশেষভাবে বাঁলযা দেন, “ইনি এক মহাত্মা । এ'ব সঙ্গে তম মাবে 

মাঝে বাস কবতে পাব, তোমাব তাতে ঘথেষ্ট কল্যাণ হবে ।” 
ধকছূকাল পবে অভযচবণ বাষ বদ্দাবনধামে আসেন এবং একাঁদন ঘটনাচক্রে কোনো 

ভক্তের কু্জে উপনীত হন । এইস্থানে প্রভুপাদ বিজযকৃষেব সাহত হঠাৎ তাঁহাব সাক্ষাৎ ঘটে । 

প্রভুপাদকে দোঁখযাই অওয়বাবু চিনলেন। এ মহাত্মাব মতই কাঠযাবাবা তাঁহাকে স্বন্নে 

দর্শন করাইযাছেন । 

অতঃপব কাঠিয়াবাবাজীব সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মহাপুবষে চাঁকতে বাধা 
উঠলেন, “অভবাম, জ্বগ্নে তোমায় আঁ ঠিকই দেখা দিষোহলাম । আজ বোখহয তাব 

মার্থতা বেশ বুঝাতে পেরেছো । আমাৰ নির্দেশিত সে মহাত্থাব সাও তোমাব দেখা 

হক্েছে। ওর সঙ্গ তুমি কা'বে যাবে। সাচ্চা সাধ যাকে বলা হষ উীন তাই। আচ্ছা 

চল, আন্ত এখান তোগাব সাথে য়ে আইমও তাঁর সাথে আলাপ কা'বে আসি? 

বাবাজণ মহাবাজ তখান শিষ্যকে সঙ্গে কাবিষা গ্রভূপাদ বিজরযকৃষ গোস্বামীর সম্মথে 

উপা্ছিত হইলেন । এই দিন কিন্তু কাঠিষাবাবাজীব আচবণ ও চালচলন দৌখধা অভ" 

বাবুর বিস্মষের সীমা বাহল না। যে প্রভুপাদেব সঙ্গে অলোঁকিক ইঙ্গিতেব মধ্য য়া 

মিলন ঘটাইয়া 1দলেন তাঁহাব সঙ্গে যেন কোনো পাঁবযই নাই, অপাঁবাঠত ব্যানতর 

মতোই কথা কহতেছেন। কোথাষ তাঁহাৰ পূরাশ্রমেব দেশ, বৃ্দাবনে আগমন কেন 

বি কাঁবযা ভিক্ষা নিবণহ হইতেছে, গোস্বামীক্জীকে এসব প্রশ্নই তান কাঁধতে লাগিলেন । 

কাঠিযাবাবা চলয়া গেলে গোস্বামীত্রী নিজ গাঁরকবদেব সৌদন বাঁলযণছলেন। 

'দ্যাখো, যে মহাপুবূষ আজ এখানে কৃপা ক'রে এসেছিলেন, তান সত্যই অনামান্য। 

গর্গ ও নাবদ শ্রেণীর রক্গাবদ্ হীন 1৮ 

চ্বেছামতো, অলোৌককভাবে দর্শনাদি দিষা কাঠিযাবাবা মহাবাজ সাধনার উপ 

জাধকাকীদের অনেক সময উদ্বুদ্ধ কাঁবযা তুঁলতেন। এ সম্পকে প্রগলত নানা 

কাহিনী মধ্যে বিজ্যলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁকতি ঘটনাটি বড় কৌতুহলোদ্দীপক | বি" 

বাবু তাবাকিশোব চৌধুবী মহাশযেব ( সন্তবাস মহারাজ ) এক ঘাঁনন্ঠ বন্ধু। অধ্যাত্ব 

সাধনাব দিক দিয়া তখন খুব উন্নত । 
একীদন তান কালকাতাষ ভাবািশোববাবব গৃহে গিযাছেন। বৈঠকখানায চ্কযাই 

তোতীন অবাক দেয়োলে এক সাধুব ছাঁব। তন ব্যগ্রভাবে এ সাধুৰ পারব 

ঘ্রজ্ঞাসা কাঁবলেন। উত্তবে জানা গেল ইনি তারাঁকশোরবাবনব গবদদের বন্বাবনের 

প্রসিধ মোহান্ত-বাম্ছাস কাঠিযাধাবা । 
বিজযবাব অত্রপব এ মহাত্মা সম্পর্কে তাঁহাব যে আভজ্ঞতা বর্ণনা কাঁবতে লা

গান 

তাহাতে ক্ষীস্থৃত ব্যান্তদেব 1বস্মষেব অবাঁধ বাহন না গান কাহলেন, “আযান অপ্রাতি 

বাস্ালাতের জন্য সাঁওতাল পব্গনায় ?গ্ষৌছলাম। যেখানে আমি থাকতাম তান নিকটে 

প্রক অধ্ব্থ গ্রাছের তলায় আঁম একে দশ'ন ক'রে এসোছি। পুরো তন দিন তন এ 
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গ্রাছতলায় ধূমি জলিষে আসন কবে বসোছলেন। আমি বোজই চবণতলে গিষে 
বসতাম, আব আমায় কত প্নেহ' কত আদব-যত্ন কবতেন 1” 

গ্হ্লদেহাঁট নয়া কাঠিযাবাবা 'িন্তু তখন বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া অন্য কোথাও গমন 
করেন নাই। তাবাঁকশোববাব? যতই বলেন,বাবাজী মহাবাজেব পক্ষে এ সমযে 
সাঁওতাল পবগনায় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবঘ্বাস্য কথা-ীবজধবাব: ততই জোর "দয়া 
বাঁলতে থাকেন, এই মহাপু্বূষকে তান তিন দিবস ব্যাপিষা থানষ্ট কাল্লিধো দৌখষা 
আসয়াছেন, এ িষষে িন্দূমান্ন সন্দেহ নাই । 

কিছুদিন পবে বজ্দাবনে আঁসয়া তাবাকিশোববাব: কাঠিষাবাবাজীকে প্রকৃত তথ্য 
সম্বন্ধে প্রশ্ন কবেন। বাবাজী মহাঘাজ দ্মিতহাস্যে উত্তৰ দেন, বাবা, আমি এখানে 

অবস্থান করলেও অনেক সময় অন্য গ্ছানে বহুলোক আমাব এ মুতকে দর্শন ক'বে 

থাকে। এ বহস্য এখন তুম বনুবাবে না, পবে বুঝতে পাববে 1” 
ভন্ত ও আর্তজনেরা কাঁঠিষাবাবাকে দৌখত এক কবুণাঘন মহাপুবুষরুপে । আবাব 

হ্ছান-কাল-পান্রভেদে বিপবীত মার্তব প্রকাণও তাঁহাব মধ্যে দেখা যাইত । জঅন্তদাস 
মহাবাজ এ সম্পাঁকতি ঘটনাৰ বর্ণনা তাঁহাব লাঁখত জীবনচাঁবতে দিষাছেন 

ধাবাজী একাঁদন শিষ্য পাঁববত হইবা আশ্রমে বাঁসয়া আছেন । এমন স্মযে শ্রীহাট্রেব 
এক বাশস্ট আইন ব্যবগাধী সেখানে আসিবা উ্পা্থত । মহাপুরুষ সে সময়ে এক 
অদ্ভুত আঁভনয় শব কাঁবধা দিলেন। তান যেন এক আকাঁম্মিক ব্যাথিতে তখন 
আক্রান্ত--দৌহক যন্ত্রণা আঁস্থব হইযা বার বাব কেবল কাতবোন্ত করতেছেন । 
আগন্তুক ভদ্রলাকঁটি এ দগ্য দোঁখষা বড ঘাবড়াইযা গেলেন। চাঞ্চল্য ও বেদনার্ত 
চিৎকাবেব মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া "তান গকছ,ক্ষণেব মধ্যে স্থান ত্যাগ কবেন। বাবাজী 
মহাবাজকে প্রণাম করাব কথাও তন বিস্মৃত হন! 

ভদ্রলোকাঁটব বিদাধ গ্রহণেব সঙ্গে সঙ্গেই িল্তু কাঠিধাবাবাব কাতবোন্ত ও আতনাদ 
কোথায অস্তা্ঘত হইয়া গেল। প্রিয় ল্ুদেব সাঁহত আবাব তান পূরবং নানা হাঁস- 
ঠাট্টা ও রঙ্দুবস কাঁবতে প্রব্ত হইলেন । 

সন্তরাপজীব বুঝিতে বাকী বাঁহল না আগন্তুক বড় ছতভাগ্য- বাবাজী ্হারাজের 
ঈবণ বন্দনা কাঁধবাৰ আধকাবটুকুও সে লাভ কাঁবতে পাল না। মহাপ্রবুষ তাহাকে 

সোঁদন ছলনা কবিম্াই বিদায় দিলেন । 
বাহ্য আচবণ দেঁখযা এই বিবাট বক্ষজ্ঞ পৃবূষকে বুঝিবাব উপাব কাহাবো ছিল 

না। লোকচক্ষৃব অন্তবালে, লোকোত্তব মহাজীবনেব 'নগ্ুচ লোকেই তান আত্ম,গাপন 
কাঁবযা থাকিতেন। শুধু িশেষ দবশেষ কবুণাব ক্ষেত্রে দেখা যাইত, তাঁহাব অলৌকিক 
যোগৈধ্র্য মৃহতমিধ্যে ঝলাকষা উঠিষাছে ৷ বিল্মষে ও সন্ভ্রমে আশেপাশে ভন্তু ও 
সাধারণ মানুষ তখন এ বিবাট পুরুষের চবণতলে লুটাইযা পঁডিত। 

এই শীবধধ মহাপুবুষেব জীবনে সাধাবণ ও অসাধারণ--লৌকিক ও অলোকক এই 
দ্বৈতসন্তাৰ এক অপরূপ মিলন সাঁধত হইতে দৌখ । বাঁহগতেব গ্রযোজন ও পাঁরবেণ 
অনুযায়ী সহজ সাধাবণ আচবণই তিন ফাঁরতেন। সেই সঙ্গে আপন সাধনযন্তার 
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গভাঁবে লুক্কাধষিত বাখিতেন অপাবযেষ শাঁব উৎস, প্রচ্ছন্ন বাখিতেন ছদ্ৰাতীত টৈতনা- 
লোকের অথড বোধ । 

জাপন জীবনে দৈতস্তাব এক চমৎকাব ব্যাখ্যা কাঠযাবাবাজ "শষ্য সন্তদাস 
মহাবাজেব নিকট বিবৃত কক্নে। তানি বলেন, “বাবা, হাতীকা দো দাঁত বহতা হ্যাষ 
এক বাহাবমে দেখাণেকে লিষে, দূুসবা ভিতবূম খানেকে যে । ভিতবকা দাঁত 
দুপবা আদমীকো মালুম নহাঁ" পড়তা হ্যা । সন্তকো ইসী তবহ: দো বৃত্ত বহতী 
হ্যা এক বাহাব দেখানেকে, দুসবা আপনা ভিতবমে, উসকা খবন কভা 'কাঁসকো 
নহা" মিলতা হ্যায।" অর্থণৎ বাবা, হাতীব দুইটি দাঁত ববেছে--একটি বাইরের 
নোককে দেখাবাব, আব একটি ভেতবেব, যা 'দষে সে তাব খাদ্যবস্তু চাবষে খাধ। এ 
ভেতবেব দি কিন্তু বাইবেব অন্য কোনো লোকেবই চোখে পড়ে না। প্রকৃত সমর্থ 
সাধদেবও এমন দুইটি বাঁত্ত থাকে। একটি বাহা-ব্যইবেব মানুষকে দেখাবার জন্য 
বিতীষটি তাঁব অন্তবন্ নি সন্তা। এই দ্িতীষাঁটব সংবাদ বাবঙ্গ লোকেব অনেকে 
ভাগ্যেই মিলে না! 

বাহা ও আভ্যন্তবীণ আচবণেব এই বৈপবাত্যেব মধ্য দিষাই বাবাজ্ধীব লীলা চাতুর্ষেব 
প্রকাশ দেখা যাইত । 
কাঠিষাবাবাজীব খ্যাতি শনষা বাহিব হইতে অনেকে ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে দর্শন 

কাঁধতে আঁসিতেন। [কিম্তু কেমারবনেব আশ্রমে প্রবেশ কাঁববাব পর তাঁহাদেব বিস্মকের 
সামা থাকত না। 

বাবাজী মহাবাজেব মধো সমাধিবান্ মহাসাধকেব লক্গণ সহসা খাঁজযা পাওষা 
কাঠন। প্রশান্ত গন্ভীব মহাযোগটব দিব্য মাঁহমাব যে কথা শুনা ষাষ, তাহা চোখে 
পড়ে কই * নিতাত্ত সাধাবণ মানষেব মতেই নিজে তিনি দৈনিক বাজাবেব দুব্যাদি কষ 
কবেন। শাকতবকাঁব কানতে গিষা দৃব কষাকাষিতে প্রকাশ পাষ তাঁহাব প্রবল উতসাহ। 
আব.ব আশ্রয়েব নিত্যপ্রযোজনীষ জিনিসপত্র অপবে কখনো 'কানিষা আনিলে, খ'টিযা 
খটিবা পাকা বৈষাঁধক গৃহস্ছেব মতা তাহাব হিসাব গ্রহণ কবেন, এক পথসা চুঁব বা 
অপস্য যেন না হয। এমান তাঁহাব সতকর্তা । 

সেবাকুপ্েব অন্মুখে গাঁজকাক্রেব মধ্যমাঁণবূপে বাবাজী বাস্তাষ উপাঁবন্ট থাকেন । 
হঠাৎ দৌধযা কে তাঁহান শ্ববুপ বাঁধতে পাববে? কে দত্য দতাই যাবণ কাঁবতে 
পাল্বে ষে, হীনই অধ্যত্-ভাবতেব অন্যতম গ্রেষ্ঠ গহাপুবুষ, অসামান্য যোগণীবীতৰ 
আধকাবী ১০৮ স্বামী শ্রীকাঠযাবাবা। 

পথেব পারবে? বৃক্ষেন ছাষায বাবাজী মহাবাজ উপধূপাঁব গাঁজা চথস পান কাঁরষা 
লষাছেন। সঙ্গী পাথীদেব মধ্যে ভবঘৃবে চোব-বদমাধেসও থে দুই চাবিজন নাই 

তাহাও নষ। তীর্থযাত্রীব দল এ গা্জকাসেবীদেব সমীপদ্থ হইলে দুই একজন উাঁিযা 
দাঁড়াযা অল নির্দেশে কাঠিবাবাবাকে দেখাইযা দেব । বাব বাব তাঁহাল হাহা 
বালিতে থাকে, “আবে দেখো দেখে, ইষে দৃধাহাবী বাবা হ্যায় । খাল দুধ পাকব্ 
বহতে হে'। ইনকো কুছ প্রণামী তো চডহাও ৮”-_অর্থাধ দেখ দেখ ভাইসব। ইনি-- 



১৩৮ ভাবতের সাধক 

ঘুধাহারীবাবা । কেবল দুধ পান কবেই জীবন ধারণ কবেন। এব জন্য তোমবা দক 
1কছ, গ্রথামী দাও । 

গ্রণামীব টাকায় গাঁজা্চবসেব ব্য সংকুলানটা অন্তত হইবে, এই জন্যই হবতো 
ধাবাব প্রণামী সংগ্রহের জন্য সঙ্গীদেৰ এমন আগ্রহ ! বাবা মহাবাজও তেখীন এই 
বাঁচ্ন আভনযেষ সম্ম[থ নিঃশব্দে বাঁসথা প্রসন্ন হাস হাীসতেছেন । ভাবখানা এই 
তাঁহাকে উগলক্ষ কাবা সঙ্গীদের গাঁজাব আসবেৰ খনচটা যাঁদ িছ? জটযাই' যায, 
আপান্ত কিঃ তাছাড়া' কিছ অথ' আশ্রমের খবচের জন্য পাওয়া গেলেও মন্দ কথা নয । 
তীর্থকামী গৃহাচ্থেবা সাধুদেব জন্য দু-একটা টাকা খলচ কবুক না কেন, তাতে তাহাদের 
ফল্যাণই হইবে! 

এবুপে সংগৃহীত অর্থ হইতে উদবৃত্ত যাহা িছ7 থাকে কাঠয়াবাবা মহাবাজ 
দতক্তার সাহত কোমবে বাঁধরা আশ্রমে নিয়া আসেন। এ আর্েব নিবাপত্তাব জন্যও 
ধতাঁন যেন সর্বদাই মহা উৎকাণ্ঠিত। আশ্রীমকদেব পক্ষে সম্ভব নয যে, এই যতরবাক্ষত 
গঘ্রসাকাঁড় তাঁহাবা কোনোমতে স্পর্শ কৰে । 

নাষংসন্ধ্যাব পবে আশ্রমে বাবান্দায বাঁসযা বাবাজী মহাবাজ যে সব কথাবার্তা 
দাধাবণত বলেনঃ তাহাও বড় বন্রান্তকব। কোনো ধর্মালোচনা বা তত্রোগদেশ তাহাতে 
মাই। ভগবং প্রসঙ্গেব স্থলে প্রাই আলোচিত হয আত সাধাবণ বৈষাঁধক বথা । 
ছানীর বাজারে থাবাবেব দাম কেন চাঁড়তেছে, গঁজাব সবববাহ শীন্র বাড়বে কনা, 
ইত্যাদি বথাযই বেশী সময কাটিবা যাষ। 

কোন. বাজা বা লক্ষপাঁত শেঠ বৃদ্বাবনে আঁসধা বাবাজীকে প্রণাম? 1দবা ?গযাছে, 
ইহা নিবাও তাঁহাব যেন গৌঁবব প্রকাশের অন্ত নাই । কোথাকাব এক দানশগল মহাবাজা 
বন্দাবনে আসতেছেন, আশ্রমেব জন্য প্রত্যহ নিশ্চৰ তন পাঁচ মূর্তব খোবাক 
গাঠাইধা দিবেন। এ আশাব কথা বাবাজ্জণ বার বার সবাইকে জানাইতে থাকেন, যেন এই 
দানেব উপব 1তাঁন কত ননর্ভব কাবা আছেন | 

কে'ন শেঠ কত টাকাব ভাণ্ডাবা দিবে, ধগধাম কাঁবঘা মন্দব গ্রাতষ্ঠা কাঁববে, ইহা 
নিরাও বিতর্কে মাতিযা উঠেন, প্রবল উৎসাহ দেখান ॥ যাহাবা আশ্রমে আঁসয়া প্রণামীর 
টাকা বেশী দের, তাহাদেব প্রশংসাঘ তান একেবাবে পণমুখ । বাহ আচবণ দৌঁথযা 
ঘনে হয, বাবাজী নিতান্তই এক অর্থলুব্থ সাধ গ্রাম্য পাকা িষবীর মনোবযান্ত নিয়াই 
এই ক্ষুদ্র আশ্রমাঁটর পাঁবচালনা কাঁবতেছেন। 

অথচ ধনাচ্য শেঠ ও বাজবাজড়াদেব সম্মান হইবাব প্রচ্তাব শুনলেই বাবাজী 
ঘহাবাজেব মধ্যে দেখা যায এক অদ্ভূত প্রতিন্রিয়া। বেহ আসিয়া হযতো জানাব, বৃন্দাবন 
ধামে এক দানশীল মহাবাজা আসিধাছেন। শহাবের প্রান্থ মন্দ ও সাধুসন্তদেব তান 
দর্শন কাধযা বেডাইভেছেন__অবশ্যই তান বাবাজীব জন্যও ভেট ও পূজা নয়া শীঘ্র 

ঘঁদকে আসবেন । 
কথাট শনামানু ফুটিযা উঠে বাবাজীব আব এক বুপ, ক্রোধে একেবাবে ক্ষিপ্ত হইযা 

উঠেন। নবাগত মহাবাজের সঙ্গে যেন দাঘ' দিনের শুতা রহিযাছে, এমনই তাঁহার 
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মনোভঙ্গী ॥ সরবে উত্তোজ্রত কণ্ঠে তানি কহিতে থাকেন, “শালা ই'হা আওযেখা তো এক 
চিমটা লাগা দেঙ্গে! হ্যামূ ক্যা উস্কা মর্যাদা কবেঙ্গে? (হামবা সাথ উস্কা ক্যা 
মতলব ? চলা যা যমালোকমে । হামাবা ছে উহ কেও" পড়তা হ্যায ?” অর্থাং_সে 

শালা এখানে এলে; এক চিমটার বাঁড় মেবে দেব । আমি কেন তাব সম্মান ও অভ্যর্থনা 

করতে যাবো? মবুকগে সে ব্যাটা, আযাব পিছনে ঘুববাব তাঝ 1ক দবকাব 2 

উত্মা শুধু এখানেই শেষ হয না,আরও যে সব অগ্লীল ভাষা বাবাজী এই অচেনা 
আতিথিদের প্রাত প্রযোগ কবেন: তাহা শুনলে অনেকেই কানে আঙুল 'দিবে। 

তীর্থ দর্শনকালে বন্দাবনে ভীঁজধানাগ্রামের মহাবাজ একাদন কেমাববন আশ্রম 
আসিষা উপস্থিত । উদ্দেশ্য, ভারতশবখ্যাত বহ্মাবদ্ মহাপুরুষ কাঠিযাবাবাজীব চবণ 
ঘর্খন। 

কিন্তু আশ্রমে সর্বসমক্ষে সৌদন এক শোচনীষ দশ্যেব অবতাবণা হইল । এই 
সম্মানীয় আঁতাঁথকে সামান্যতম সৌজব্য ও কৃপা প্ররর্শন কধা দুবে থাকুক? বাবাজী 

শ্হাবান্র তাঁহাকে অকাবণে নানা প্রকার গালাগাল দিষা দুব কাঁবষা গদলেন। নিজে 

অধাত্য ও সঙ্গীধ সাম'ন এই অপ্রত্যাঁশত অপমানে মহাবাজা সৌঁদন একেবাবে লক্জাৰ 

মাটিতে মীঁশিষা গেলেন । 
রাজ-আঁতাঁথর কোন্ তুটি বা ভুল সৌদন অন্তর্ধামী কাঠিযাবাবাকে এমন বনঢ কাঁববা 

তুঁল়াছিল তাহা কে বাঁলবে? 
আশ্রমেব শ্রীবিগ্রহ ও কাঠিয়াবাবাজীর উদ্দেশে ভন্তেবা নানা দুব্যাদ উপা্থিত কবিত। 

ভেটের এ সমস্ত বস্তুতে যাহাতে আশ্রমবাসী ভন্ত শিষ্দেব ভোগ্ালদ্দা না জন্মাব 

সৌদিকে বাবাজীর সতর্কতার অন্ত ছিল না। এক শ্রেণীব মোহান্তেন ধাবণা+ তাঁহাদের 

ঘাঁপিত বিগ্রহ ও আশ্রমের জন্য ভোগ্যবস্তুব যোগান দেওযা গহ্হ্থ ভন্তদেব এক বড় 
কর্তব্য। বাবান্জী 'কন্তু এ মনোভাবকে বড় নিন্দনীষ মনে কাবতেন। গৃহহুদেব 

প্রদত্ত বন্তুর প্রাতি আশ্রামকেবা যাহাতে প্রলুত্খ না হয, তাহাব ব্যবস্থাও তাঁহাকে 

কঠোবভাবে, দতর্কতাব সহিত কাঁবতে দেখা যাইত। অধ্যাত্বসাধনাব ব্যাপাবে ভগবধ 

নিষ্ঠা ও আভ্যন্তবীণ শূদ্ধতার উপবই তান সর্বনীধক গবদ্ধ দিতেন । 

ঘুঝে অবস্থিত ভন্তেবা ভেট হিসাবে আশ্রমে কাপড় চাদব ইত্যাদ পাঠাইত। 

বাবাজী এগুলি লোকচক্ষুর অন্তবালে সযড্রে লুকাইযা বাঁখতেন। দবা কাঁবষ্য 

কখনো হখনো গৃহস্থ শিষ্যদের ইহাব দুই' একখন দান কাঁবলেও আগ্রনবাসী নাধদের 

অদূষ্টে কোনো কালেই ?কছ? জুটিবার উপায় ছিল না। একান্ত প্রযোজনন সদব বা 

অর্ধনউলক্গ অবস্থায়ও তান ভাহাদেব ইহা দিতেন না। অনেক সময দেখা যাইতঃ দাত 

কনা দীর্ঘীদন বন্ধ থাকাব ফলে কাঁটদষ্ট হইযা একেবারে অব্যবহার্য হইবা বাহে । 

ধলা বাহুল্য। তবুণ শিষ্যদেব ভোগেচ্ছা দমনের জন্যই বাবাজী মহাবাজের এই 

বাবন্া। এজন্য অনেকে 'নন্দা সমালোচনা তাহাকে সহ্য কাঁবতে হইত । 

শেষ দবাত্রে ছাঁগিবা উঠিয়া সাধন-্ন ও আশ্রম-কর্ম কনা দাধ। তওদ্ন অবশ 

কর্তব্য । তাহাদেব এ কাজকে সহজতর কাঁষা তুলিতে বাবাজী ছল কন' ও কোলা 
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অন্ত ছিল না। অনেক সয় অবথা হৈ চৈ তালধা দিয়া বালিতেনঃ “ধানে আজকাল চোবের 

বড় আনাগোনা! সতক হয়ে সবাই সাবাবাত (জগ্ধো থাকো 1” 

বানি শেষ হইতে না হুইতেই বাবাজ মহাবাজ সকলকে আশ্রমকার্ষে লাগাইধা 
দিতেন। এজন্য ছল কাঁবরা শেষ বাঁঘ্রতে ?ভাঁন িজেব আহাবেব প্রথাও প্রবর্তন কবেন। 

তাই বাধ্য হইরাই সকলে মে সমবে ঠাকুবসেবা ও ভোখনাগেব বন্দোবস্তেব জন্য তৎপর 
হইত। নিদ্রা সাবা দিনে দুইএতিন ঘণ্টা, আব অনাহাদ দিবাবাঘুর মধ্যে মানত একবার; 
ইহাই ছিল শিষ্যদেব উপব বাবাজী মহাবাজেব নিদেশ। লঘু ও অনলস দেহ নিয়া 
সাধনাষ অগ্রসব হওঘাব উপরই তান অত্যধিক জোন দিতেন । অধ্যাত্বজীবনেব ধুদ্ঘজ 
ও শঃচিতা সক্গাদনেও তাহাব দতকতাব অন্ত ছিল না। 'পাপ্ধকামী প্রকৃত সাধকদের 
কৃচ্ছ; ও ত্যাগ তিতিক্ষার দহনে পাঁবশদ্ধ কাঁয়া নে€য়াই ছিল তাঁহাব মুল নীতি । 

কাঠিয়াবাবা ভাবতকিপ্রত মহাপুবঃষবুপে কীর্তিতি, দম্ভ তাঁহাব আশ্রর্মাট নিতান্ত 
সাধাবণ ও দ্ুদ্রাধতন | উহাব ভিতবকাণ ভজন প্রকোন্ঠ এবং পাঁববেধ ছিল বড় অদ্ভুত । 
হনুমানজীব এক পবিত্র বিগ্রহ আগ্রমে দ্থাঁপিত বাহষাছে। এ 'বিগ্লহেব কাট আত 
অপবিসর । ইহাব পাণে দুইটি ক্ষুদ্র অঞ্থকাবমধ চোবকুঠীব 1 গ্ছানে স্থানে বহনতব 
গর্ত গোখরো ও বন্ডবংশী সাপেব দল গেখানে স্বেছোমতো ঘৃবিযা বেভায় । সম্মযখন্থ 
একফাঁলি ছোট বাধান্দাব উপব ঘহিযাছে বাবাজী মহাবাজেব নাজেব শয়নেব গ্থান । 
প্রতিবেশী সপদলেৰ সাঁহত তাঁহাব ধানষ্ঠ বচ্ধত্ব। উহাদের গাতীবাঁধ ও মনোভাব এই 
বম্বে গহাপুনূষ যেমন বুঝিতে পাবেন, উহাবাও তেমান তাহাব নিদোঁদ 'নার্বচাবে 
মানযা নেষ । 

প্রভাতে উঠিযা কাঠিযাবাবা হনঃমানজীব বিগ্রহ্ধ গাষে পিদুর লেপন করেন, 
তাবপব ফুলেব মালা পনাইধা দেন। পকন্তু প্রাতাঁদনই প্রত্যুষে দেখা বার; একাটি 
প্রকাণ্ড দধর্য বন্তবংশী সাপ হনুমানশীবগ্রহেব দেহটি জডাইধা পণমানন্দে নাদুত 
বাঁহবাছে। একাঁটি লাঠিব মাথায় কাপড় জড়াইধা বাবাজী গর্লেহে গাপাঁটকে ধীবে 
ধাঁবে ঠোঁলধা দেন, আব বালিতে থাকেন, "আবে জলাঁদ হঠ্ থা, হঠ্ যা।” 

সংখসঘযাপ্তি ভঙ্গেব পব নাথগ্রবব ধীবে সুগ্থে নাখিষা গিরা তাহা নিজ গর্ভে 
অন্ত্ধান কবে। বাবাজী মহাবাজেব নিত্যকাব কৃত্যাঁদ ইহাব পব শব; হয় । 

শুধু; সর্পদল কেন, আধখেব বক্ষলতার্দ হইতে শুবু কাঁবষা চড়ুই পাঁখগালও 
যেন তাঁহান পন্ম বান্ধব । কোনো মানুষের সথ্য হইতে ইহাদেব সখ্য এই শহাপবেুষের 
কম কাম্য নব। প্রাত্কৃত্য সগাপনান্তে মেহাসন্ত হাদয়ে তান ইহাদেব সালিধ্যে গিবা 
বসেন। বৃক্ষলতাদিন গোড়াষ মাতকা সঘড়ে খাঁড়ঘা তাহাতে জল ?সগন কবেন, 
আবাব পোব্য চড়ুইদলেব সম্মুখে নৃঁটির টুকণা ছড়াইরা বাঁধা অপাব সন্তোষে লক্ষ্য 
কবেন তাহাদেব আহাব-পর্ব। 

এই বিবাট র্াত্ত পবুষের প্রক্জানঘন দাঁঙ্টতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চেতন ও অচেতন সবু 
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কিছু যেন একাকাব হইযা গিষাছে। এক ও অখণ্ড বোধ সেখানে ওতপ্রোত, তাই 
সমস্ত কিছু; ভের্দাবভেদের গাঁ্ডবেখা একেবাবে হইবাছে লুপ । 

কাঠিম়্াবাবাজীব বাহ্যিক আচবণ, 'িবশেষত টাকাকাঁড় বিষষে তাঁহাব কৃপণতা 
আঁভনষ, বহ; মানুষকে বিভ্রান্ত কাঁবত। কেহ কেহ সত্য সত্যই ভাঁবিত, বাবাজী মহাবাজ 
অর্থাদি সম্পর্কে সর্বদা যেবূপ সচেতন; নিশ্চবই তাঁহাব নিকট গোপন ধন সপ্ঘঘ বেশ 
কিছ; বহষাছে। আশ্রমেব বসুইযা প.্কবদাস বড অর্থলোভা, বদন তাহাব এমাঁন 
এক সন্দেহ বর্তমান ছিল। গণুধন চাঁব কবাব জন্য এ লোকাঁটি তিন-চাববাৰ 
কাঠিঘাবাবার প্রাণনাশেব চেস্টা কবে। 

নে-বাব মঠে তিনজন বাঁশস্ট মোহান্তেব আগমন হয । বাবাজী মহাবাজ ইহাদের 
সঙ্গে বাঁসষা প্রচুব পাঁবমাণ ভাঙেব শববত পান কবেন। সুযোগ বুঝিধা পুচ্কলদ'স 
ই'হাদেব পানীষেব সাঁহত এ সমষে বেশ খানকটা আর্সোৌনক বিষ 'মীশ্রত কাবা দেষ। 
মোহান্ত তিনজন কিছুক্ষণ বাদেই অচেতন হইঘা ভুগতে লঃটাইয়া পড়েন । অথচ 
প্রচুর বিষদহ ভাঙেব শরবত পান কাঁবষাও কাঠিষাবাবা মহাবাজেব কোনো নেশা বা 
ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাষ নাই। 

সংজ্ঞাহীন এই মোহান্তদেব দেহে তাড়াতাড়ি নিজ কমণ্ডল;ব জল 'ছিটাইযা দা 
তান ?ক যেন এক প্রারুষা কাবলেন । কিছুক্ষণ পৰে তাঁহাদেব চেতনা 'ফাঁবধা আসিল । 
অভ্যাতেব দল সন্দেহ কাঁবলেন যে; পুজ্কবর্দাসই সকলেব অর্থ লন ও প্রাণ 

নাখেব জন্য গোপনে বিষ ?দয়াছে। দুক্কৃতীকে তান তাঁহাবা পদলসেব হাতে দিতে 
বম্ধগাবকব । 

িন্তু কাঠল্লাবাবাজী কিছদতেই বাজী নহেন। তান বাঁললেনঃ “তোমবা সবাই 
তো চেতনা লাভ কবেছো॥ কোনো আনিষ্টই তোমাদের হয নি । যে দস্ট।সে নিজেই 
কৃতকর্মেব জন্য ফল ভোগ কববে ! তবে তাকে পদীলসেব ছাতে দেবাব কি প্রযোজন ৮" 

কলুদ্ধ মোহাদ্তগ্ণ কিন্তু পুক্কবদাসকে ছাঁড়ষা দিতে বাঁজ নন; তাঁহাবা বাব বাব 
জোব কাঁবতে লাগিলেন । 

বাবাজী মহাবাজ এবাব দটকণ্ঠে বাঁলরা উঠিলেনঃ “বেশ, তোমাদেক ঘা আঁভব্দাচ 
হব, তাই করো । কন্তু প্ীলসেব হাঙ্গামা বাঁধষে কোনো ফল হবে না, এ কথা নিশ্চষ 
জেনো। আম পৃীলসকে বলবো, এক সাথে বসে একই ভাঙেব শববত আমিও পান 

করৌছ। তোমাদেব চাইতে অনেক বেশী পাঁরমাণেই পান কবোঁছ। অথচ আমাব 
তো কোনো আনষ্ট হযনি। দেখবে, তোমাদেব আঁভযোগ মোটেই টিকবে নাঃ কলে 

তোমবাই ববং উল্টো ?ীবপদে পডবে 1? 
অগত্যা মহান্তেবা গনিবস্ত হন ॥ নিবেধ, অর্থলোভী দেবকে কৃপাময বাবাজী 

চসবার এমান কাঁবষাই বক্ষা কবেন। 

- ইহার পরও আব একবাব এই বঙ্ুইযা রাহ্মণ কাঠিয়াবাবাজীকে হত্যাল চেস্ট 
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ফবে। সেবাব সে বাবাজী মহাবাজেব বাটিতে বিষ গিয়া দেয়। আব নীরবে এ তাঁর 

বিষ হজম কাবা ফোলা বাবাজী পছুক্কবদাসেব অপচেষ্টা ব্যর্থ কাযা দেন, ঘটনযাট 
ঘটাব বহু পবে শিষ্যদের 'তাঁন একথাট বাঁলয়াছিলেন। 

একবাব বাবাজী মহাবাজ তাঁহাব শিষ্যবর্থসহ আগ্রায় িয়াছেন। পজ্করদ্াসেব 

জন্মভীম এ অঞ্চলে । এখানকার পর্ব পাঁবাঁচত কষেকাঁট দুব্ঠত্েব গহযোগতারর 

পুঙ্কব্দাস আবাব একাঁদন কাঠিযাবাবাকে হত্যাব সংবজ্প কবে। 

বাবাজন*মহাবাজ সৌদন গভশব বান্ে আসনেব উপবে 'নাদুত বাঁইয়াছেন । এ সময়ে 

পুঙ্কবদাসেব নিষোঁজত দর্কত্তগণ এক উচ্চ দ্থান হইতে তাঁহাব 'নাদুত দেহেব উপব 

খুব ভাব প্রচ্তবখণ্ড গড়াইযা ফেলে । বাবাজী আহত হইয়াও লাঠি হস্তে এই দুষ্টদের 

পণ্চা"ধাবন কাঁবতে থাকেনঃ ভে তাহাবা পলাষন কবে । 

প্রস্তবেব আঘাতে কাঠিয্লাবাবাব বাহ?্ৰ একটি শিবা কাটিয়া যাষ এবং দীর্ঘীদন 
ওাঁহাকে ইহাব যন্ত্রণা সহ্য কাবিতে হয় । 

দূর্ঘটনার পরক্ষণেই কিন্তু দুষ্ট পুক্কব্দাস তাহাব গোপন স্থান হইতে আত্মপ্রকাশ 
ফবে, তাবপব বাবাজী মহাবাজকে বাব বার সমবেদনা জানাইতে থাকে । ক্ষমাসূন্দব 
মহাপুবূষ হত্যাব ধড়যন্তে িপ্ত এই পাচককে একাঁটি কথাও সৌঁদন বলেন নাই । 
অতঃপব তাহাকে সঙ্গে নিযা আবলদ্বে ?তাঁন আগ্রা ত্যাগ কবেন। 

আশ্চর্ষেব ধিষয যে, এত কিছুব পবও কাঠিয়াবাবা মহাবাজ তাহাব এ কুখ্যাত 
ধসুইযাঁটিকে ত্যাগ কবেন নাই। ধু তাহাই নয়, পাপকার্ষে'র জন্য এই দূচ্কতকাবীকে 
[নিজে [তান কোনোদন ভর্তসনাও কবেন নাই । পূর্ব সহজভাবে সে আশ্রমে চলাফেরা 
কাঁরত, আব বদ্ধনকাতূর্যৰ ভাবও ছল ত'হাব উপবই ন্যস্ত। 

পচ্ক্দাসেদ এ সব জঘন্য অপবাধেৰ প্রাত বাবাজী মহাবাজেব ছল এক উদাসীনু, 
ও নার্ধকাব ভাব। অন্তরঙ্গ ভন্তদেব কাছে এটা বিন্তু বড দুর্বোধ্য ছিল । এ পাপা- 
চাবীকে কেন তান উপযুক্ত শ্রাস্ত 1দতেছেন না, ভন্ত তাবাকিশোব (সন্তদাসজী) একবার 
এই প্রশ্নটি উধাপন ববেন। 

ক!ঠিযাবাবাজী উত্তরে বলেন, “অণচ্ছা বাবা” কেউ 'ি কাউকে সাত সাঁত্যাই দুখ 
দিতে পাবে? আপন আপন কর্ম অনুদাবেই আমাদের সুখ দুখ ভোগ কবতে হয় । 
ত'ছাড়াঃ ভেবে দেখ পূজ্ক-দাস আমাব কি কোনো ক্ষাত সাধন কবতে পেবেছে? আমি 

তো এক ও অখণ্ড সর্বদাই বযোছ । সেই যে সত্যিকার “আম” পৃঙ্কবদাস তাব কোন 
আঁনস্ট কববাব ক্ষমতা রাখে ?-তবে আগ ওকে আশ্রম থেকে বাব ক'বে দেব কেন? 
তহ্কাবই বা কংবো কেন? বাবা তোমা আম সত্য বলছ- আমার শকীবে সুখ- 
দুঃখ কোনো কিছু খবব নেই, কোনো কিছু বৈলক্ষণ্ও এতে নেই 1 

হতবাক্ হুইযা তাবাকিশোববাব; এই দেব-মানবেব দিকে এক দাঞ্টতে চাহযা 
.ঘাঁহলেন । 

পু্কবদাসেব অর্থগঞ্্তা কমেই কিন্তু বাড়িয়া চাঁলল। তাহাব দূঢধাবণা। কাঠিয্সা- 
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বাবাজীব কোমবেব আড়বঞ্ধেব মধোই স্চিত ধন লুকায়িত রাইরাছে » তাঁহাব প্রাণনাশ 
ফাঁবলেই মে উহা হস্তগত কাঁবতে পাবিবে 

শেষ চেষ্টা হিসাবে একাঁদন দে বাবাজী মহাবাজেব রুটিব সঙ্গে আর্দোনক বিষ 
শমশাইযা দিল । পরিমাণ প্রা দুই ভাঁর। এবাবকার পরীস্থিতিটি বড় জটিল হইযা 
পড়ে। বাবাজী মহাবাজ এ বিষরিষার ফলে মাটিতে পাঁড়য়া যান ও মস্তকে গুরুতর 
আঘাত পান ॥ পাকস্থলীর গোলযোগও চবমে উঠে । 

পেট ফাঁপিয়া উঠিবাব ফলে বাবাজী মহাবাজ কোমবেব কাঠেব আন্তবন্ধেব চাপ সহা 
কবিতে পাবিতৌছলেন না। সেবকেবা দৌঁদন তাঁহাব অনুমাত নিষা এ আড়বন্ধাট 
কব।ত দিয়া চীববা ফেলে । বলা বাহুল্য, খাঁণ্ডত কান্ঠ-বন্ধনীব মধ্যে গপ্ু সোনাদানাৰ 

কোনো সন্ধান না পাইয়া পুক্কতরদ্দাসকে হতাশ হইতে হয । 

কাঠিযাবাবাব গুবৃতব পীড়াব সংবাদে অবাকিশোরবাব ব্যস্তসমস্ত হইযা কাঁলকাজা 
হইতে বন্দাবনে ছহৃটিষা যান । 
বাবাজীব সংবাদ কলিকাতায় পেীছবামান প্রভুপাদ বিজবক্ তাঁহাব শিষ্যদেব কিন্তু 

ধলেন, "সে কি কথা ? কাঠিষাবাবাজীব সিদ্ধ দেহে বোগ হবাব তো কোনো সম্ভাবনা 
নেই। মিশ্ষ কোনো সাধু তাঁকে বিষ প্রযোগ কবেছে।" তাবাকিশোব গোঁদাইজীর 
এই কথা শুনধা আসষাছেন, বড় উৎকাঁ্ঠতও হইযাছেন। 

বাবাজী মহাবাজেব বোগশয্যাব পাশে পেছিষাই তাবাকিশোববাব তাঁহাকে 
গোঁদাইজীব এ মন্তব্যাটব বথা বলেন। বাবাজী এবাব নহাস্যে কাহতে থাকেন, 
“দেখো, দেখো কলকান্তামে হা ব্যষঠে মহাত্বাকো ক্যাযসা ই'হ'কা খবব [গল গিষা । 
হাঁ বাবা পঃক্কবদাসনে ইস বাব দো ভাব সখয়া হামকো বোটিকে সাথ দে দিয়া । অব 
হামাবা শবীব বুচ্টা হো গিধা। ইস ওষাস্তে প'খিষা ভী শবীব্কে ইবে বখং বড়া 
দুখ দিধা”-অর্থাং দেখ, কলকাতাধ বসে থেকেও মহ্যত্মা এখানকাব খবব কেমন পেস 
খিষেছন। ঠিক কথাই তান বলেছেন । এবার পৃক্কবদাস আমাব বুটিব সঙ্গে দু 
ভাঁব শাঙ্খযা 'িষ (আর্সেনক ) দিয়োছল। আজকাল আমাব শনীর বৃদ্ধ অপু, 
কাজেই শাত্খযা বিষ এটাকে কষ্ট দিতে পেবেছে। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্মযেব বিষষ, এত কিছু অপকর্মেব নাষক, পূজ্কব্দাস তখনও 
অশ্রমেব ব্ধনকার্ষে পর্বেবং নিযুক্ত বাহবাছে । শুধু তাহাই নব? বোগশয্য।য় শ।বিত 
ফাঁঠিযাবাবাব পথ্যাদি দিবাব সব কিছু দাঁধিত্ব তাহাবই উপ ন্যস্ত । 

তাবাকিশোব ও অন্যান্য শিষাগণ এ ব্যবস্থার ধিবুদ্ধে এবাব ভোব আব্বালন চালান 
--এ দবাত্মাকে এখনই আশ্রম হইতে দূব কাযা দিতে হইবে । বাবাভরী,ক তাবাকি-শার 
দকলেল এ আঁভমত স্পন্টবৃপে জানাইযা দিলেন 

ক/ধযাবাবা উত্তবে বাঁল লন, “বেটা, অব্ ইসকো ভ্রম দব মিট গিযা। ইস্কা 
শনমে থা কি হামাব আড়বন্থকা ভিতব বহুত সোনেকা আশবফি হ্যাব, আব হামকো 
মাংকব উহ সব লে লেগা। অব আড়বদ্থ কাট গিয়া-উস্কা তম ভা চিট খিল 1 
'লীকম তুমহাবী মার্জ হোয় ভো ইসকো অবহণ নিকাল দেও ।» অর্থ৭বাকা, এর ভ্রম 
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এবাব একেবাবে দূব হযেছে । এমনে ভেবোছল; আমাব কোগবেব আডবধ্ধেব ভেতব 

বহু গোহব লুকানো আছে। আমায় মেবে ফেলে সব কিছ; আঁধকাব ক'বে বসবে__এই 
আঁভসাদধিই এব ছিল। আডবন্ধ কেটে ফেলাব পব দে ধাবণা এখন আব নেই । তবে 

তোগাদেব সকলেব যাঁদ আভিমত হয, তবে একে এখান এই আশ্রম থেকে বাব ক'বে দাও । 

ইহাব পব ক ধেন ভাবিয়া কাঠিগ্নাবাবা নিজেই পূজ্কব্দাসকে 'বিতাঁড়ত কাঁবতে 
গেলেন। উত্তোজত গ্ববে তাহাকে কাহলেন “তুমূসে বসোই কুছ নহ+ বনৃতা হ্যাব ? 
হব বখং তুম্ বসোই গে জ্যাদা বামবস ডাল; দেতে হো--ওব তুম হামকো জহব ভা 
পিলারা । তুম্ আশবমূমে আওব ম বহনা। আভা ই'হাসে নিকাল বাও [” অর্থাৎ 
তোমাকে দিবে বাল্লা ঠিকমত হবাব যো নেই। র্বদা তুম বাল্লাব অত্যাধক নুন দাও 
-_তাছাড়া তুমি আমাব বিষ খাইবেছ । যাও, এ আশ্রমে তুমি থাকতে পাবে না, এখনই 
বিদায় হও। 

পুক্কবদাস বুঝিলঃ আশ্রমের সকলে এবাব তাহাব উপব ক্ষোপযা গিবাছে, আব এখানে 

তাহাব থাঁকবাব উপাষ নাই । নতাঁশবে সকলেব সম্মুখ দিষা সে বাঁহিব হইযা গেল । 
আশ্রামকগণ তখন সাধস্মষে কেবলই কাঁঠবাবাবাজীব কথাগযীল ভাবিতোছিলেন । 

আহার্ষেব মধ্যে অত্যাধক নূন 'িশ্রণ ও বিষ প্ররোগ যাহাব নিকট সগান, দে মহাপৃবুষেব 
ম্হমা ও অধ্যাত্বীন্তব পাঁবধাপ কে কাঁরবে ? 

বাবাজীব সমদীর্শতাৰ আরও নানা 'বাচন্র কাহিনী বাহধাহে। একবাব এক তীঁর্থকামী 
দেশীয় নূপাঁত বজ্দাবনে আসিবা কিছাদন বাদ কবেন। বাবাজী লদ্বন্ধে বহৃতব 
অলৌকিক কাঁহনী শহীনবা হীন তাঁহার দর্শনাকাত্্ষ? হন । 

_ এই মহাবাজাঁট খুব ভীন্তপবাধণ ৷ তাছাড়া, সাধূসেবাষ তাঁহাব আন্তাবকতাব অবাঁধ 
নাই। সাদব আমন্মণ পাইবা বাবাজ। সেদিন তাঁহাব ভবনে গা উপাচ্থিত। সমাবোহের 
সাঁহত মহাবাজা তাঁহাব সংবর্ধনা কাঁবলেন, গ্রদ্ধাভবে বহ? বন্তু ভেট দিলেন । 

বাজমাতাঁথ বাবাজী মহাবাজকে কিছুক্ষণ পব এক অদ্ভুত আচবণ কাঁবিতে দেখা 
গেল । বিদাষ নিযা প্রাসাদ হইতে তান বাঁহব হইতেছেন, হঠান্পাঁতব এক দাবোবানের 
প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে । লোকাঁট বড় ধর্মীনষ্ঠ ও ভান্তমান-_ভাগ্যবানও দে বটে, কাবণ 
অযাঁচতভাবে সেদিন কাঠিষাবাবা তাহাকে যে কৃপা প্রদর্শন কবেন, সবাই তাহা দৌথযা 
ধবাদ্মিত হব । 

লোকাট ভাঁগভবে বাবাজীকে প্রণাম কাঁবল, আব নদানন্দ মহাপুবূষ অমনি তাহাব 
পাশে বাজভবনেব দ্বাবদেশে বাঁপরা পাঁড়লেন ৷ থাঁলযা হইতে কল:কে ও গাঁজাব মোড়ক 
খ্যালযা ছালম সাজা হইল। তাবপন দাবোষানেব সাঁহত বাঁসষা বাবাজী ছালিমের পর 
ছিলিম উড়াইতে লাগলেন । সকলে তো অবাক্। খোসগঞ্প ও হাস তামাশা দৌখবা 
মনে হইবে, লোকাঁট তাঁহার অন্তবঙ্গ বযস্য। 
রর এইভাবে গাঁঞ্জকা সেবন ও আনন্দরঙ্গে কাটানোর পব 'তিনি সে ছ্থান ভ্যাগ্ 

1 
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প্লাজা বাহাদুব এবং উপাস্থিত ব্যান্তবর্গ চুপচাপ দাঁড়াইযা এতক্ষণ বাবাজী মহাবাজের 
এই বাঁচত্র লীলা দৌখতোঁছলেন। বলা বাহুল্য কাহাবো বাঁঝতে বাঁক বাঁহল না, 
সমদরী মহাপৃবৃষে দরবষ্টতে রাজা ও রাজ্রভৃত্যেব মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। 

র্মবিদ: কাঠ্রিযাবাবাব বালকবৎ ভাবাঁটও ছিল বড় ঘনোহব । একাঁদন ঘ্বানান্তে তিলক 
কাটিবার পব একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র পাঁবধান কবিধাছেন। নিকটস্থ এক ভন্ত তাঁহাব দিকে 
তাকাইযরা বাললেন, “বাঃ বাঃ। মৃহারাজ, আজ আপনাকে বড় খুবসবত দেখা যাচ্ছে 1” 

শিশুসুলভ আনদ্দে বাবাজী যেন গালা গেলেন! সোতদাহে বার বাব সবাইকে 
শুনাইযা শুনাইবা .কাহিতে লাগলেন, “এছাড়া আমাব একটা বনাতের আলাফি আছে, 
সেটা খন আগ পাঁধ, তখন যে ি থুবসৃবত আমায় দেখায় ভা তো কেউ দেখো নি! 
একবারটি দেখলে বুঝতে পাবতে--কি চমৎকার 1” 

্রিপৃবাব বাজবাঁড়িব মেষেবা সৃচীশিজ্প সমন্বিত একটি সুদৃশ্য চাদর কাঠিয়া- 
বাবাকে ভেট পাঠাইযাছেন। রগুগন চটকদার বস্তুটি দৌথবা বাবাজীব আনন্দ আর 
ধরে না। প্রচণ্ড উৎসাহেব চোটে উহা শ্বালের মতো কাঁবষা গায়ে দিষা [তান বাঁলতে 

জাগিলেন। “আমি এটা এমান গায়ে জাঁড়য়ে রাখবো- আব বন্দাবনেব সবাইকে এখনই 
দোঁথষে আসবো ।” হ 

বজ্ববাসীমাত্রেই তাঁহাব পবম সখা । ভাই এ বস্তু তাহাদের না দেখালেই বা চলিবে 
চকনঃ ষে কথা স্ইেফাজ। বাবাজী বালকের মতো আহ্্াদে আটখানা হইযা ছৃটিতে 
ছুটিতে নিকটন্থ বাজাবে গষা উপা্থিত হইলেন। 

এবাব গর্ব ফবিষা সকলকে বাঁলতে লাগিলেন, “দ্যাখো, দ্যাখো এই নন্দের কাপড় 
খানা আমাব দন্য ভেট এসেছে । আবকজজানো* নরিপুরাব বাজবাড়িব মেয়েনা এটা 
ভামার জনা বুনে ছিষেছে। হ্যাঁ, তাবা নিজে হাতে বৃনেছে |” 

যাচ্ছাবেব ব্জবাসীবাও বাবাছ৷ মহাবাজের এই বালকপনাষ পবম আনান্দঘত। বার 
বার আশ্বাস দিষা মাথা নাড়িষা তাহারা কহিতে লাগিল, “নাত মহাবাজ, এ ফাপড়খানা 
বড় চমংকার হযেছে | এ বকমাঁট আব কোথাও দেখা যায় না 1” 

সৌঁদন ভোবে আশ্রম সীমানায় গোলমাল শ্বীনযা সকলে ছয়টা আদল । দেখা 
গেগ, গ্রাতিবেশী আখডাব কোনো একটি বালক-সাধুব সঙ্গে কাঠিবাবাবা মহাবান্র তুমুল 
বাগড়া শব ফাঁরষা দিয়াছেন । বাবাজীব আশ্রম হইতে সে কিছু ডালিম পাতা নিতে 
আসিষাছ্ে। কি একাঁট ওষধে নাকি তা ব্যবহার করা হইবে । কিন্তু বাবাজীর ধনূভর্গ 
পণ-কিছুতেই (তান ডালিম পাতা কট তে দিবেন না। বালকেব লঙ্গে সমভাবে 
প্রচন্ড বড়া কাঁবষা চাঁললেন, যেন এই পাতা কণাটর উপরই সৌদন তাহার আশ্রমের বাঁচা" 
মন্রা নব নিভু কাবতেছে। 

বাবাজী চে'চাইযা বাঁলতে লাগলেন। “কেন তুমি এ পাতা ছিপ্ডউ্রে» আমার গা 
ছোট- কিছুতেই এ দেওয়া হবে না । চোখের মাথা কি থেকে বসেছো ৮ অন্য কোথাও 
যেতে পারো না !” 

আআ সা'(স:১-৯০ 



১৪৬ ভাবতেব সাধক 

বালকাঁটও ছাঁড়িবাব পার নয় । উত্তোজত হইযা সে গালাগালি শব; কবে বাবাজীও 

সঙ্গে সঙ্গে দ্িগণে অশ্লীল গাল দেন । 
বাগানেব প্রান্ত হইতে তাহাকে তাড়াইযা "দ্যা নিজ কক্ষে ফাবযা আসা বাঁসযা 

এবাব তান গছাঁলম সাজলেন। আশ্রমের ভন্তদেব শুনাইবা শানাইযা সোধনাহে বালিতে 

লাগিলেন, “আমাব ডালিম গাছেব পাতা নিয়ে চলে যাবে! ইস, অত সহজেই নেওষা যাষ 

আব কি? দেখলে তো । আও ওকে ছেড়ে দই নি। জোব গালি দিষে তাঁডিষে দিষৌছ 1” 

এখান একটা যুদ্ধ জষ কাঁবধা এবং প্রকাণ্ড সঙ্গ বাঁচাইবা তিনি গৃহে ফানষাছেন-- 
ভাবটা ঠিক এমনই ! 

আবাব এই মহাত্বাব মধ্যেই দেখা যায এই সহজ বালক ভাবেবই এক বিপরীত রূপ 

অধ্যাত্ব-শান্তব ধাবক ও বাহব--এক মহাশীধব যোগীবূপে 'তাঁন তখন শিবাদব সন্মুথে 
ববাজমান। 

কাঠিয়াবাবাব শিষ্য, সন্তদাস মহাবাজ সে সমযে আধ্যাঘ্বক সাধ্নাবনানা স্তব আতন্রম 
কাঁবষা চাঁলয়াছেন। কুষ্ডাঁলনী শীন্তব উধ্বগাঁতিব প্রাতবতাঁ ক্রিষাষ বিরত হইযা বাবাজীকে 

এফাঁদন তানি কাঁহালেন, “মহাবাজ, আমাব বুকেব ভেতব শীত ঘেন বেধে ঘাঞ্ছ 1? 
বাবাজী মহাবাজানতান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তব দিলেন, “হাঁ হা? উহা কমল বহতা হ্যাষ, 

উহ: বোক দেতা হ্যায় 2? অর্থাৎ এ স্তবে চক্র ব্বাঁজত বষেছে, শীন্তব উধ্্গীতভিতে তাই 
তো এমন ফ'রে আজ ওখানে বাধা গড়ছে । 

সাধক তারাকশোব ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন কাঁবলেন, গ্রন্খিৰ এ বাধা ক গুবদেব কৃপা 
কাঁরয়া ছাড়াইস্লা দদবেন না ? 

কাণিয়াবাবা অমাঁন শষ্যকে তিব্কাব কাঁবযা উঠিলেন। কাহলন, দবছেযতেই একাজ 
কাঁবতে এখন 'তাঁন বাজী নন । ইহাব কাবণও 'তাঁন কিষংপন জানাইযা দিহোন--এখান 
যাঁদ এ গ্রাজ্থ ছাড়াইষা দেন, তবে শিষ্যেব পক্ষে ঈম্ববানাদর্ট কোনো কাজ কবা আব 
গম্ভব হইষা উাঠবে না। অথচ গ্বুজী জানেন, সংসাদে এই শিধোব যে বথেষ্ট কম 
বহিধাছে। সমষ আদিলেই তান এই গ্রাঙ্থভেদ বলাইধা 1দবেন, এ আম্বাসও তাঁহাকে 
তান দিলেন । 

বঙীন কাগড ভেট পাইযা বালকের মতো আনশে "যান বাজানে ছটা যান, 
কয়েকটা কাঁচ ভাঁলম পাতাব জন্য প্রাতবেশী বালকেব সঙ্গে যান মহত" তৃমূল 1বিবোধ 
বাধাইযা বসেন--এ আবাব তাঁহাৰ কোন অলৌকিক যোগ্গাবভূতিময বূপ। 

+  শাঁধব গুবুবৃপে তাঁহাব এ প্রকার্শাট বড মইহিমগয । চিন্সয লোকেব চাবিকাঠি যে 
বাঁহযাছে তাঁহাবই হাতে, তাই সাধক'শষোব গ্রদ্খিভেদ অবলীলায তিনি কবাইতে পাবেন। 

কাঠিয়াবাবাজীন এই বালকব ভাব, এই লীলা আঁভনঘ দোঁখব) তাঁহান প্রকৃত 
গ্ববূপ ও তত্ত অনেক সময বুঁঝষা উঠা কাঠন্য ছিল। তাঁন বে এক অপাধানধ যোগ- 
বিভীতসম্পন্ন গহাপুনূষ তাহ আনেক দর্গনাথাণ ধখণাব আসত না! আবাল এই 
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মহাসমর্থ যোখীব অন্তবসত্তায় প্রেমষমনাব অমৃতধাবাটি যে সদ্য তবাহত হইত, সে 
সংবাদই বা কষজন বাখিত ? 

সন্তর্দাসজীব লেখনীতে ইহাব এক অপবূপ আলেখ্য ফুঁটিবা উঠিষাছে। সোদিন 
আশ্রমেব ঠাকুব শ্রীবিহাবাজী ও শ্রীবাঁধকাজ্ীকে 'নযা বন্দাবনধামে শোভাবান্ত্রা হইতেছে । 
হঠাৎ দেখা গেল। কাঠিষাবাবাজীব প্রীতি বোমকূপ হইতে আবিশ্রান্ত ধাবাধ বাহব হইতেছে 
ঘর্মপ্রোত। সন্তরাসজী তাডাতাডি পাখা নিরা গুরুদেবকে ব্যপ্রন কবিতে বসিলেন। 

বাবাজী তাঁহাকে নিবস্ত কাবা হাস্যভবে বাঁলতে লাগিলেন, “বেটা, যা ভাবছো 
তা নব । এ কিন্তু গ্রীত্মেব ঘাম নয, হাওয়া ক'বে একে নিবাবণ কবা যাবে না। আসলে 
এ হচ্ছে এক প্রকাব প্রেমজ্জবব । শ্রীবাধিকাজী বিগ্রহেব চারদিকে বত্দাবনেব গোপীদেব 
দর্শন কবাতেই এ প্রেমজববেব উপাত্ত । এবপে প্রেমজরবব আমাৰ এই প্রথম নয, আবও 
অনেকবাব হযেছে । একবাব এ দেহে এটা প্রায় একমাস কাল অবাঁধ ছল, কিন্তু তখন 
শবীব থেকে জল বিদ্দুমান্রও নির্গত হয নি' সমস্ত শন্দীব আগুনেব মতো উত্তধ থাকতো । 
তাছাড়াঃ শবীবেব বোম আব জটা অহাননশ কাঁটাব মতো থাডা হয়ে থাকত 1" 

চাক্ুষভাবে সেদিন প্রেমেব এ সাক বিকাব দর্শনে সন্তদাসজীব বিস্মষের সীমা 
বহল না। 

উচ্চকোটব পদ্য সাধকগণ কাঠিষাবাবাজীব সঙ্গে প্রাষই দেখা কাঁবতে আসিতেন। 
মহাপ;বৃষের প্রকৃত মহিমা প্রধানত ইহার্দেবই ছিল বোধগম্য । এই সাধকদেব আচবণ ও 
কথোপকথনের মধ্য দিষা অনেক সময বাবাজী মহাবাজেব অধ্যাত্বজীবনেৰ বেখাচিন্ন 
কিছুটা ফুঁটিষা উঠত । 

ঘত বড সাধক বা র্ষজ্ঞপুবুষই কাঁঠিষাবাবাৰ নিকট উপস্থিত হোল না কেন বাবাজীৰ 
ভাবভঙ্গী ও আচবণে সাধাবণত কোনো তাবতম্য দেখা যাইত না । 

বন্দাবনে যোগাঁবভূতিসম্পন্ন এক ছুদ্রকাব সাধু বাস কাবিতেন। ইহাব বধের 
প্রাচনত্ব সন্বন্ধে সাধকসমাজে প্রাসা্ধ ছিল এবং এজন্য অনেকে তাঁহাকে কল্পাত্তী নামে 
আঁভাহত কাবতেন। বীঁভন্ন মঠ ও সাধুব আখ্ডায এই চ্হাপুবুষেব তখন খুব 
মর্ধাদা। কিন্তু ইহাব দাঁহত কাঠিষাবাবাৰ আচাণ ছিল নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক । 
আব পাঁচজন লোকেব পঙ্গে যেমন ব্যবহাব তিনি কঁবিতেন, এই মহাত্রাব নাহতও ছিল 

তেমনই ব্যবহাব। 
কাঠিযাবাবান সাহত পাঁবাচিত হইবাব পব, বৃজ্বাবনে থাকা কালে প্রনুপাদ বিজ্বকৃষণ 

মধ্যে মধ্যে আশ্রমে উপনীত হইতেন ৷ উদ্দেশা বাবাজীল চল্ণ দর্শন কনা । বিল্হু 
িস্মবেব বিষ, উভষেব মধ্যে কোনো কথাবাতণ প্রাথই হইত না । গোস্বামপীপ্রভু বাবাজী 

হহাবাজকে ভাউভব দণ্ডবৎ কবাব পব অপব নকলেব লগ লিশন্দে বাঁধা থাকিতেন। 
তাব্পব গণামান্তে আবাব তেসান মেঁটাভাবে তাঁহাকে চলব হইতে দখা যইত ॥ 

উভষেন মধ্যে কারলা কথাবাত্ণ বা তত্তালোচনা হফ না, ইহ লক্ষ্য কাকা তনৈক 
ভন্ত গোম্বামীজীকে প্রশ্ন বেন । 

উত্তবে তিন বাঁললেন: “আি তো বাবাভশ মহনাজে সন শেজই আলাপ কাদে 



৯৪৬ ভাবতেব প্াধক 

যাচ্ছি» ?তান যে মৌনী থেকেই আমাৰ সব প্রশ্নেব উত্তব দেন, আমায় প্রেরণা যোগান ।' 

বাইবেব কোনো লোকে কথাবার্তা ফোন আম শুনি, বাবাজীব নীবব বাণী আব তাঁর 
নিদেশ আমি তেমন স্পন্টবৃপে ববতে পাবি” 

পবমহংস্জী নামে এক প্রাচীন দিদ্ধপযবুষ বরজজরভীম অণচলে বাস কাঁবতেন । অলৌকিক 
শী্তস্পন্ন বলিষা তাঁহাব বিবাট খ্যাতি ছিল । একবান ব্রজপাঁরক্রমাব সমষে সাধু জমােতের 

সঙ্গে এই পবমহংসজও আসষা উপস্থিত। বড বড় মোহান্ত ও সাধকর্দেব 1নকট ই'হার 
ছিল অপামান্য মধণাদা ! একাঁদন কাঠিঘাবাবাব তাঁবতে শ্ত্রীবহাবীজীব আবাঁত হইতেছে 
এমন দময় &ঁ পবমহংসজনীকেও সেখানে দেখা গেল । আবাঁত অন্তে তান কাঠিযাবাবা 
মহাবাজকে প্রদক্ষিণ কাঁবয়া সাম্টাঙ্গে গ্রণাম কাঁবলেন ৷ 

আশ্রমের শিষ্যদের মধ্যে দ-একজন এ সমযে এই পবমহংসজীকে উপয্বন্ত আদব 
আপ্যাষন ফাঁরতে ইচ্ছুক ছন । বাবাজী মহাবাজেৰ নিকট এ প্রস্তাব তখান জানানো 
হইল । নিতান্ত নিবস ভঙ্গীতে [তান বাঁললেন, “বেটা, পবমহংসজীকে সমাদ্াব জ্ঞাপনে 

আমাব নজেব 'দিক দিষে কোনো গ্রযোজন নেই । তান কেন, তাঁব গুবুদেব এলেও 
তাঁকে আমাব আসনেব ফাছে সংবর্ধনা ক'বে আনতে আম যেতুম না। তবে তোমাদের 
ঘার্দ তাঁকে ভালো লেগে থাকে, তাহলে ডাকতে পাব । আমাদেব এখানে তো তামাক, 
গাঁজা, লুল্্ফাঃ ভাও সব বষেছে। তাৰ আদব আপগ্যাষন করো । আমাব 'দক দিয়ে 
কোনোই বাবণ নেই ।'/ 

এ থা মোন'ব পব পবমহংপজজীকে সংবধধধনা জানানোব উৎসাহ আর কাহাবো বাহল 
না। দেখা গেল, এ মহাসমর্থ সাধ্, প্রাচীন অন্যান্য সাধাবণ ভক্তদেব মতোই, দূব হইতে 
কাঠিয়াবাবাব আসনেব দিকে কিছুক্ষণ তাকাইযা থাঁকষা' আর একবাব তাঁহাকে দণ্ডবৎ 
ফাঁবষা চাঁলষা গেলেন । 

ধাবাজী মহাবাজ সে-বাব কাঁলকাতাৰ আঁসযাছেন। এ সমষে কযেকজন শিষাসহ 
ভোলাগাবজী তাঁহাকে দর্শন কবিতে আসেন। গিঁব মহাবাজেব খ্যাত প্রাতিপাত্ত তখন 

চাবাদিকে পরিব্যাপ্ত ৷ কিন্তু, এই বহুলখ্যাত মহাপ্বুষেব আগমনে কাঠিয়াবাবাব আচবণে 
কোনো তাবতম্যই লক্ষিত হইল না। 'নার্বকাবভাবে 1বপরীত 1দকে মুখ কাঁবষা ?তাঁন 
নিঃগব্দে শষন কাঁবযা বহিলেন। 

ভোলাগাবজী কক্ষে চুকিযাই কলজোড়ে তাঁহাকে স্তুতি কাঁবতে লাগিলেন । 
যাবাজীব সাহত তাঁহাব সামান্য ?কছু কথাবাত্ণ হইল । অতঃপব দুইচাঁবিজন ভত্তের 
অনুবোধে গাধমহাবাজ তাঁহাদেব কিছু তত্তোপদেশ দিলেন! কাঠিষাবাবা এ সময়ে 
স্ষিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু বললেন, “এ-বকম উপদেশেব ফল কিছ আছে ক? 
শ্রোতাদের জীবনে এসব ক তেমন কার্ধকবা হবে ?” 

মানন৭ষ আঁতাঁথব এবাব বিদায় গ্রহণের পালা । কাঠঠষাবাবা শধ্যা ছাঁড়িষা উাঁঠবা 
দাঁড়াইলেন। এবাব ভোলাগাঁবজীব কাঁধে হাত রাখিষা 'তাঁন' তাঁহাৰ সাথে নানা 
হাস্যকৌতুক কাঁবতে লাঁগলেন-াবহাবাজ্ব ষেন তাঁহার এক ঘাঁনষ্ঠ বয়স্য। 

কুম্ভমেলাব সমধ কাঠিযাবাবা মহারাজের তাঁবুতে অগ্গীণত সাধুর সমাবেশ হইতে 



বামদাস কাঠিষাবাবা ১৪১ 

দেখা যাইত। বহু "সম্ধদেহ সাধক এ মহাপৃবুষেব চবণ দর্শনে আঁভলাষা হইয়া 
সেখানে উপস্থিত হইতেন। এই লব সমর্থ সাধূুদেব উপস্থিতিতেও বাবাজীব আচবণে 

িন্তু কোনো বৈলন্দণ্য দেখা যাইত না। সাধাবণ দর্শনার্থাদেব তিন যেমন হস্ত 
উত্তোলন কহিয়া আশীর্বাদ জানাইভেন আগন্তুক মহাপুরুষদেব বেলায়ও ছিল তেমনি 

তাঁহার শুভেচ্ছা ন্রাপন । 

১৩১৬ সালেব ৪ই মাঘ । ঘন শীতের কুহেলীতে সাবা রজধাম ছাইযা গিযাহ্থে। 
গভীব বাুতে চাঁবাদক সংপ্তিগগ্ন । কাঠিযাবাবাজীব প্রতীক্ষিত মহাপ্রয়াণেব লগ্মাট 
সোঁদন সমাগত । 

মধ্য বান্নুতে উঠিষা বাবাজী মহাবাজ তাঁহাব সেবক বামফলকে ডাকিযা কিছুটা 
পানীষ জল চাহিলেন। পান শেষে সংক্ষেপে শুধু কাঁহলেন, “বামফল, লে ভাই। তোর 
হাথ্কা জলভী অব পী ীলষা। তু শো বাঃ হামভী অব্ যাষেজে 1" : 

মহাপুবুষেব মহাযান্রাব এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভঙ বামফল ক কাঁধধা বুবিবে? বাত 
জাগিষা এ কষাঁদন গুবু মহাবাজেব সেবা কাঁঝিত হইযাছ্ে। দেহ তাহাব বড়ই ক্লান্ত । 
অতঃপব অল্প কিছুক্ষণের মধোই সে নিদ্রা ঢাঁলযা পাঁডল। 

একটু পাবই আশ্রমেব দুইটি ভন্ত সাধক হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গেব গব জাঁগষা উীঠযাছেন। 
উভষে সাবস্মষে দোঁখলেন, আশ্রমেব অঙ্গন এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হইষা 
িষাছে। তখনই বাবাজী গহাবাজেব কক্ষে তাঁহাবা ছযটিযা গেলেন। দেঁখিলেন। 
মরদেহ ত্যাগ কাঁবষা ?তাঁন অমৃতলোকে চাঁলবা 1গযাছেন। 

কাঠিযাবাবা মহাবাজব মানসসন্তান, পবমাপ্রব শিষ্য সন্তদাসজী এ সংবাদ পাইা দই 
দিন পৰে বান্দাবনে পেশীছিলেন । 

আসিষা দেখলেন, গু মহাবাজ দেহবক্ষা কাঁধবাব পব সমগ্র আশ্রমাট যেল 
প্রাণশাহীন ও শ্রীত্রষ্ট হইবা গিয়াছে । আশ্রমপাঁতিব দর্শনে গাভীগ্ীলও শোকাকুল, 
চোখে তাহাদের নিবস্তব অর ঝবতেছে । আশ্রমের গ্রহে" শ্রীরাধিকাজজীব কপোলেও 
গডাইষা পাঁডতেছে ফোঁটা ফোঁটা নষনবাঁব। 

আব একাঁট অলৌকিক দৃশ্যেব কথাও সন্তদাস মহাবাজ তাঁহাব গুবুজীব জীবনচাঁবতে 
'লিখিবা গিষাছেন,গ্ানীয প্রথান;সাবে ঘযোদশ দিবসে শ্রীষ্য্ত বাবাজী মহাঝাজেব 
উদ্বেশে ভাপ্ডাবা কবাহব। সেই দিবল হইতে আশ্রমদ্থ শ্রীবাধিকাজীব নে হইতে 
অশ্রু ন্যাষ বদধাবা প্রবাহিত হওযা বন্ধ হয এবং উভষ দেবমর্তব মালন ভাব অনশ্য 
হয। পূ্বোনত প্রকাব বসধাবা কষেক দিবস ধাঁবযা বিগাঁলত হংে।তে শ্রীবাধিকাব নে 
কা বিবূপ হইয়া ঘাষ। তঙ্জন্য তাহা পাঁধবর্তন কাঁবযা অন্য নেত্র বদাইতে আমরা 
বাধা হহযাছিলাম 1 

মতোলোকচাবী দেবমানব কাঠিবাবাবাব [িবোধানে টৈতন্যমধী দেবশীবপরহেব এ এক 
অভ্যান্চর্য বিবহ-লীলা । 
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নিঝুম শনমলীথ বাপি । নাটোবেৰ বাজপ্রালাদ্দে বানী গভাব নিন্রুষ অগ্ বহিষাছেন। 
নহসা এক দ্বপ্ন দেখাব পর তাঁহাব ঘুম ভািকা গেল । ভত্রে বিহ্বল হইবা পালঙ্কে 
উঠিবা বাঁসলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন_এঁক ভষগ্কব কথা । তাবাপীঠেব 

আধষ্ঠানরী দেবী--মা-তারা আজ চাবাঁদন যাবৎ উপবাসী? 
চ্বপ্নষোগে দেবী এইমান্র তাঁহার সন্মুখে আবির্ভূতা হইবাছেন। আননে তাঁহাব 

বিষাদেব ছাপ, সকাতবে বাঁললেন, “যুগবৃগান্ত ধবে এ ষ্ধপপঠে আমি বাজ কবাছি । 
কদ্তু এবাব দেখাঁছ, 'বদায় না নষে আব উপায় নেই। মছ্বিরেব পুবোহিত আব 
তোমাব দারোষান আমাৰ পপ্রধ পত্র ক্ষেপাকে নিচ্চ্বভাবে প্রহার কবেছে। তাদেব 
এ আঘাত গড়েছে আমাবই গাবে--এই দ্যাখো আগার ?পঠে বন্ডের দাগ । আব এ 
প্রহাব বড় তুচ্ছ কাবণে। ম্দিবে আমাব 'বগ্রহেব কাছে তখন ভোগ নিবেদন কৰা 

হযেছে । আমার পাগল ছেলেকে ডেকে বললাম--ক্ষেপা আঘ' আমাব সঙ্গে খাব । 

তাই দে মীন্দবে চুকে খেতে বসোঁছল 1 এই ভাব অপবাধ | ক্ষেপাকে আজ চাবাঁদন 
প্রসাদ দেয় নি, অনাহাবে সে *্মশানে ঘ;বে বেড়াচ্ছে । ওবে, ছেলে না খেলে ক, মা খেতে 
পাবে তাই আমিও বযোছি উপবাসী 1” 

বানী বেদনার্ত কণ্ঠে কাঁদবা উঠিলেন । তাবপব তাঁহাব মিনাঁত শযীনষা দেবী 
কহিলেন, “আচ্ছা। আমি তাবাপাঠ ছেড়ে বাবো না। কিন্তু এখন থেকে ব্যবস্থা কব 
বোজ আমাব ভোগেব আগে আমাব প্রিষ পত্র ক্ষেপাকে খেতে দেওয়া হবে ।” 

বলা বাহ্ল্য, বান” তৎক্ণাৎ জ্বীকাব কাঁবলেন- এখন হইতে তাবাপীঠে ভোগ 
নিবেদনেব আগে দেবীব এই নির্দেশই পালিত হইবে । তাছাডা, ক্ষেপাব সেবা- 
পবিচর্ষায়ও আব কখনো কোনো ঘটি হইবে না । 

ভষে বিশ্বে সে বাঁপিব শতো বানীব ঘুম টাটা গিয়াছে । পধ্যাধ শুইয়া বাব বাব 
কেবলই এই জ্বস্নেব কথা তান মনোমধ্যে আলোড়ন কাঁবিতেহেন ৷ তাছাড়া; আবও 
ভাবিতেছেন-কে এই ক্ষেপা ? কি মহাভাগ্যবান: সাধক নে! ব্ুন্গামষী তাবামাবেব সে 
আদবেব দুলাল হইযা উাঠঘাছে । অপূর্ব একাত্তকতা এই ক্ষেপাব সাঁহত জগন্জননা 
তাবাদেবীব ! নছিলে তাহাব িঠেব আঘাত মাষেব দিব্য অঙ্গে কেন এমন কাবিবা লাগে ? 

্রত্যুষেই নাটোর প্রাসাদে দেওযানজীকে আহবান কবা হইল । অশ্রু ছলছল চোখে 
বানী তাঁহাব স্বপ্নের কাহনী বিবৃত কবিলেন। তারপব কাঁহলেন, “কত ক্ষাত স্বীন্তার 
ক'বে নাটোবেব নিজস্ব মৌভ্রাব (বাণিমষে বাজা আসাদূললা খাঁব মৌজা তাবাপঠকে এই 
বাজসবকাবের অন্তরভূ্তি কব্য হযেছে । এই দসন্ধ পাঁঠেব কোনো অবমাননা না হয়ঃ মায়ের 
সেবার কোনোবপ বিঘম না হব, সেইজন্যই এটা কবা হযোছল ! অথচ আমাদেবই সেবা 
বাবস্থাব মধ্যে থেকে মা আমাব আজ চাবাঁদিন যাবৎ উপবা্গী 1 
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বাজসবকাবের হুকুম ও নির্দেশাদিসহ দুইজন 'বাশন্ট কর্মচাবৰ ভোববেলাষই 
তাবাপাঁঠে বওনা হইবা গেলেন ৷ সঙ্গে চলিল প্জা ও ভোগেব প্রচুব উপকবণ । 

দেবীব স্বস্নাদেশ আব বালীন হূকুম শুনষা তাবাপাঠেব সকলেব বিস্মষেব সীমা 

বাঁহল না। মান্দিবেব পুবোহিত ও দাবোযানকে সৌঁদনই দীণ্ডত কবা হইল । 
কিন্তু এত কিছ কাণ্ডেব যানি নার্ষক, সেই ক্ষেপা-াবা কোথাষ £ বাজপুব্ষদেৰ 

আগমনেব কথা খনিষা বালকবৎ মহাসাধক ভষে কোথার সাবর্ধা পাঁডযাছেন। অনেক 
খোঁজাখাঁজ কবিষা তবে তাঁহাব সন্ধান পাওষা গেল। 

কর্মচাবী্বব তখন জোড়হাতে নাটোব-বাজ্যেব তরফ হইতে এই শ্রহাপুবুষেব নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কঁবিতে লাগলেন । যোড়শোপচাবে তাবামাষেব পূজা ও ভোগ দেওযা 

হইল। ক্ষেপা প্রধান কোলে পদে বৃত হইলেন। ছ্থাযী নির্দেশ বাঁহল, এখন হইতে 
তবামাষেব ভোগ্েব আগে মাষেব ছেলে ক্ষেপাকে ভোজন কবাইতে হইবে । 

আব একবাবেব ঘটনা । ক্ষেপাবাবা তখন প্রাষই ধ্যানাবন্থা ও সমাধিতে মগ্ন থাকে । 
কখনো বাহ্যজ্ঞানহীন কখনো বা একেবাবে বালকবং ভাব। একাঁদন তো ভাবোন্মন্ত 
অবস্থায 'তিনি মান্িব-বিগ্ুহেব গাষে মন্ত্রত্যাগ কবিষাই বাঁগলেন । 

পুবোহিত ও পান্ডাব দল তখন 'হাষ হাধ' কবিষা চাবাদিক হইতে ছুটিঘা আসিল । 
ক্ষেপাকে অনুযোগ ও গালাগালি দেওযা হইলৈ তান পবমানন্দে বালষা উঠিলেন। 
“বেশ কবোঁছ, আমাব মাষেব গাষে আগ মৃতেচি, তোর্দেব তাতে কিরে, শালাবা ।' 

সকলে এক মহাসংকটে পাঁড়লেন ৷ তাবাদেবীব পার বিগ্রহ অপাঁব্ কৰা হইয়াছে । 
ফল কি হইবে কে জানে » শাদ্ধকবণেব বিশেষ শাস্বীব অনুষ্ঠান ও পূজা-পর্ধাতব মধ্য 
দ্যা আবাব তাঁহাব পুনঃগ্রাত্ঠা কৰা দবকাব | নাটোব বাজসবকানে সেইদিনই সংবাদ 
পাঠানো হইল । 

“. এবাবও আসে গায়েব আব এক প্রত্যাদেশ। কর্তৃপক্ষ তাবাপীঠে লোক পাঠাইযা 
জানাইষা দিলেন-_গাষেব পূজা পূর্ববহই চাঁলতে থাকবে, ক্ষেপাবাবা স্বেচ্ছামষ স্বতদ্ত 
পদবুষ। মাষেব আদবেব দুলাল । তাঁহাব কোনো কাজেব ভুটি ধবিবাব প্রযোজন লাই । 
এক্ষেত্রে দেবীবিগ্রহ অপাঁবন্্র কবাব প্রশ্ন উঠে না, মাষেপোষেব ব্যাপাবে অপবেব মাথা 
ঘামানোরও দবকাব নাই। 

তাবামাধেব এ 'প্রষ পাগলা ছেলেই বহযীবশ্রুত তন্দাসম্ধ গহাপ্বুষ বামাক্ষেপা । 
উনাবংশ-শতাব্দীর বংলাষ শািসাধনাব এক আঁগ্র-শিখাবৃপে আঁবভূতি হন ক্ষেপাবাবা, 
ই রিডি হত সাধকের তপস্যাপতি 

| 

মান্দিব চত্বনেব শেষে, বিল্তীর্ণ বালৃতটে, তাবাপাঠেব মহাশ্মশান ! খ্বস্রোভা 
দ্বাবকা নদী অধণন্দুতাবে এটি বেম্টন কাঁবষা লাহযাছে | এই ম্মশানই শিবকজ্প মহাসাধক 
বামাব বিচবভামঃ তাঁহাব তপোক্ষেন্র। এই তপোক্ষেন্রেব পউভূগি দিনের পব দিন ফুটিয়া 
উঠিষাছে ত'বাপীঠেব মহাকৌলেব মাহমময বৃপ। 

অমাবস্যাব নাশ দ্বাবকাতটে ঘনাইবা জাসে। 'নাবড় অন্ধকাবের বুক চিব্ধা ঘন 
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ঘন ধ্বীনত হয় শকুনি গাঁধনীব বুকফাটা আর্তনাদ । চিতাধূম ও পণীতগদ্ধ চাঁবাঁদকে 
ছড়ানো । লোকেব বাস তাবাপাঁঠ *মশানে মৃতের দেহাগ্ছি বাঁথলে মতি অবধাবিতঃ 

গচতাণঁগ্ন এখানে তাই কখনো 'নাঁভিবাব অবসব পাব না। তাছাডা, এ দমশালেব প্রথা 

মতো শবকে প্রায়ই চিতাষ অর্ধদণ্ধ কাঁবয়া বাখা হর, সেগীল টাঁনবা ?ছশভয়া উদবন্থ 
কবে শকুন, শৃগাল ও কুকুবেব দল । পুতিগঞ্ধময পচা শব ও কঙ্কাল কবোঁটিতে সমগ্র 

অগ্ল সমাচ্ছল- আব দম্মুখে দিমুলতলায় বঁশিষ্ঠদেবেব পণ্চনৃষ্ডর আসনেব কোল 
ঘেশবযা শাঁধত থাকেন, বামাক্ষেপা- এই শাঁডপাঠেব জীবন্ত ছৈবব । 

ক্ষেপা একেবাবে দগম্বর 1 দীর্ঘ কৃষ্ণকাব দেহটি ছ্ামতে এলাধিত। সাবা ভঙ্গে 
তাঁহাব ফুঁটিবা উঠিবাছে ভীম ভৈবব কান্ত । পবা ও গাঁকাব গ্রসাদে আষত চোখ 
দুটিতে বন্তজবাব বং। বিজ্তু সত্যকার অন:সম্ধানপ সাধকের দূষ্টিতে ধবা পড়ে 
ভীমক্ান্ত দেহেব ভিতবে উশক মাবিষা ফাবতেছে এক আত্মভোলা 'দবাঁপশ7, নবনে 
তাঁহার সদা িচ্ছযাবত ছ্ব্গর্ধ আনন্দের দয্যাতি | 

ক্েপাবাবাব কোল ঘেশধনা সানন্দে খোলবা বেডাব-কালো, ভুলো, লাল, 
ম্বেতফাঁল-তাঁহার পৃ্রয় পার্ষদ, কুকুবেব দল। বাবাব ভন্তেরা “্মশানে ইহাদেব খাবাব 
ঢাঁলিধা দেখ শুব্ হয চিৎকার, ছুটাছযাট । মৃতের হাড় মাংসও ইহাদের বুচি কম নয় 

-টানাটানিতে কখনো দু-একটা টুক্বা ক্ষেপার আসনেব কাছেও ছিট্কাইবা পড়ে । 
মহাপুবূষ কখনো কুকুবদেব আদব কাবধা কোলে টানিবা নন, কখনো ল সনোষে 

তাড়াইবা দেন। তাঁহাব এই সাবমেধ বষস্যেবা মাঝে মাবে! বিগডাইযা ?গঘা আঁচড় 
কামডও দের ৷ শুধু খুব বেশী বন্তপাত হইলেই ক্ষেপা চাঁটবা বান! শাসাইক্লা বলেন 
»-“বেদে শালাবা, তোদের দেখাঁছ বাড় বেড়েছে” 

ভন্ত ও দর্শনাথাঁব দল আশেপাশে দণ্ডাবমান । 'পশাচ-বালকবৎ এই রদ্দাবদ 
মহাপবুষের দিকে তাকাইবা তাহাদের বিপ্মবেব সীমা নাই । 

কাহাবও গ্রাত প্রসন্ন হইলে ক্ষেপাবাবা মাঝে মাঝে বাঁলঙা বসেন, “এই শালা, মাল 
টাল কিছ; এনোছন্ তো বাব কন্ 1” 

কাবণ বা গাঁগ্রকা--একটা কিছ মিললেই তাঁহাব আনন্দেব আব সীমা থাকে না। 

খেরালী পুবৃযের সবই দুক্জেব। আচাব আচবণেব অর্থ বুঝা দায় । হষতো দেখা 
যাষ; সেই একই সমবে মদ গাঁজা ভেট দিতে উদ্যত অপন ব্যাঁঁকে অকানণে গাল দিষা 
তাড়াইতেছেন । 

তাবামান্দিবে আবাত-অনহজ্ঞান শেষ হয। এবান মাঁল্দবেদ পাণ্ডা ক্ষেপাবাবার 
জন্য শ্মশানে বালুর উপব পাতার কাবষা ভোগ প্রনাদ নাঁখবা যান । বাবার বোজ্রকাব 
আহাবের সঙ্গী তাঁহাব প্রিষ বযস্যগোম্ঠী, কেলো ভুলোব দল ৷ বুকুনেব দল যে পাতে 
হুটোপাট কনিষা খায় মহামানব বাযাক্ষেপাও "সেই পাতেই মহালন্দে হন ভোজনবত। 
সে এক অদ্ভূত দ্য! 

শবশবা-্দাবমেধ পরিবৃত, শমশানচাবী ক্ষেপাবাবাধ শ্রহাজীবনে বহিয়াছ্থে নানা 



বাঁগাক্ষেপা ১৫৩ 

ঈবপবীত ভাবেব সমাবেশ । কখনো 'তীন উন্মাদ, কখনো বালক, আবাব কখনো বা 
আচবণ কবেন িশাচব্ৎ ৷ কিন্তু প্ান্তধব মহাপুবুষেব অন্তদ্তলে দাই বাঁহতেছে প্রজ্ঞা 
ও প্রেমেব অক্তরললা ঘজ্গ্ধাবা। এব বস-সম্পদেব সন্ধান পা নেই লাধকেব দল-- 
ক্ষেপাব কৃপাষ যাহাদেব আঁত্বক দাম্ট হইযাছ্ে উন্মোচিত । মহাতান্তিকেব বাহজবনের 
আববণাট অনেকেব কাছেই বিভ্রান্তিকর, শুধু ক্ষেত্রুবশেষে কখনো কখনো এটিকে খাঁসষা 
পাঁড়তে দেখা যাষ। 

তাবাপীঠে এ সমযে তন্সাধনার বহু উত্তম আধকাকী একেব পর এক উপাস্থত হইতে 
থাকেন। কৌলবাবস্ঠ ক্ষেপাবাবার কৃপা-্রসাদে তল্মার্সীষ্ঘ লাভ কাঁবধা তাঁহাদের 
নেকে ধন্য হয! 

ক্ষেপাব আবিভনবভীম বীবভূমেব আধ্যাত্মিক এ্রীতহ্য ব7্কালেব ৷ একাঁদকে যেমন 
বেগবতা তল্রসাধনাব ধারা এখানে বহিষা চাঁলযাছে, তে্ান আব একাদকে উচ্ছলিত হইযা 
উাঁঠযাছে প্রেমবসেব তবঙ্গভঙ্গ ৷ জযদেব' চণ্ডীদাস বাবভূমেবই সন্তান। এখানকাবই 
একচাকা গ্রামে ভূমিষ্ঠ ছন অবধৃত নিত্যানন্দ। শান্ত ও বৈধ উভযেবই সাধলক্ষেন্ 
এই কাবভূম, দিন্তু তন্রসাধনার মধা দিয়াই এখানকার অধ্যাত্ম গ্রাতভা উদ্জবলতব হইযা 
ফুঁটিষা উাঠযাছে । 

পুবোণোন্ত একাম্ন শান্তপীঠের ভিতব পাঁচাট বাঁহষাছে এই অঞ্চলে । তা ছাডা নানা 
সিদ্ধপীঠি ও উপপাঁঠও ইতস্তত এখানে কম ছডানো নাই। বাশহ্ঠদেব হইতে শুবহ 
কাবষা বামাক্ষেপা অবাঁধ- উচ্চকোটিব 'সম্ধকৌলেবা আবির্ভূত হইবাছেন এখানকার 
তাবাপাঠে। 'িস্তাঁবত কাঁবষাছেন তন্্র সাধনাব আলো | তত্র নাধনাব গ্রে কেন্ছুবূপে 
এই পাঠ যুগ যু ধাঁবষা কীর্তত হইযা আছে! 

পুবাণ শাদ্র্গতে বাঁশঙ্ঠ। ভূগন। দত্তাত্রেষ। দুর্বাসা- ইহাবা সবাই তাবাঁম্ধব । সারা 
ভাবতে মহ্যাবদ্যা তাবার্দেবীব আটাট গসন্ধপীঠ হত বাহবাছে এবং শাভ-লাধকর্দেব 
তপস্যা ও"সাঁদ্ধব মধ্য ঘা এই পাঠগাঁল আজো বাঁহযাছে পর জাগ্রত । 

জনশ্রুতি আছে, ব্রদ্ধাব মানসপূত্র বাঁশচ্চঠদেব তাবা-সদ্ধ হইঘা দেবীর শিলামযা 
প্রতীক এখানে গ্রীতথ্ঠা কঁবিধা যান। 

তাবাপাঁঠ 'িচ্তু গুবাণোন্ত একান্ন পীঠেব অন্তরুত্তি নব, বদদ্বপাঠবুপেই এট গণ্য । 
মহাতান্নিক খাঁষ বাঁশচ্ঠদেবই ইহাব প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবেন। তাবপব ব্গধূগান্তেশ ধাবা 
লাহিযা তাবাপীঠেব মহাম্মশানে উপাঁচ্ছত হইবাছেন নমর্থ শাতনাবকব দলঃ ইহাদের 
অনেকেই স্মাত আজ লোবচৈতনা হইত বিলত্ত । বিল্ভু কৌলসাধনাব অন্তগ্নিলা 
ধাবাটি ববাববই এখানে বাহবা চাঁলবাছে। 

প্রা দুইশত বৎসব পূর্বের কথা । তানাপীঠে তখন বিশে লাপা নাদে এক বৈবাউ 
শাঁডনাধকের আবির্ভাব হয। ইহাব পব আনেন কৌলাচার্য আনদ্দনাথ, [তিন হিলেন 

কাজা বামকৃক্ষেব সমকালীন । নানা ঘটনাচক্রেব ভিতল দিবা তাবাপীঠেদ দেবা 
পাঁবচালনাব ভাব নাটোববাজব উপন পাঁতিত হব বাজা বামবৃফ্ও পল্্ আদুহভরে ওই 



১৫৪ ভাবতেব সাধক 

সম্ধপীঠেব সমস্ত কিছু; দায়িত্বের ভাব গ্রহণ কবেন । শুনা যাষ, তাবাশসদ্ধ মহাপুবুষ 
আনন্দনাথেব ?নকট হইতে বাজা বামকৃষ্ণ নানা নিগৃচ সাধনশীনরেশ গ্রহণ কাবতেন। 
কিছুকাল এখানকাৰ গ%ম.ন্ডী আসনে বাঁধা 'তাঁন তপস্যাও কাঁবষাছিলেন । 

আনন্দনাথের গ্রীশষ্য দিলেন আচার্ধ মোক্ষদানন্দ । তাঁহার সমবেই তাবাপণীঠে 

স্বনামধন্য সাধক কৈলাসপাঁত বাবাব আবিভ্শাব ঘটে। এই শীন্িমান্ মহাপ্যবষের 
সাধনাব জ্যোঁতিতেই গহাসাধক ক্ষেপা উদ্ভাঁগত হইযা উ্ঠন 1 তাঁহান শ্দ্ধসত আধাবে 
কৈলাসপাঁত-বাবা ননজেব লাধন-জীবনেব এচ্বর্য অকুপণ কবে ঢাঁলষা দেন, বামাক্ষেপা 
হম তারাসিত্ধ। তন্মসাধনাব অন্যতগ শ্রেষ্ঠ ধাবক ও বাহকবূপে ঘটে তাঁহাব 

অভুদষ । 

তাবাপণঠেব সান্নকটে আটা গ্রামে বাগাঙ্ষেপাব জন্ম হর? ক্ষদ্্র এই গ্রার্মীটতে 
হয় ব্রাহ্মণেব বাস ছিল। প্রধানত যজ্রন-বাজন ও ক্ষেতখামাবেব আবে তাঁহাদেৰ 
সংসাবঘান্রা নির্বাহ হইত । 

ক্ষেপার পিতা সর্বানন্দ চট্রোপাধ্যাঘ ছিলেন আত সাধাবণ গৃহস্থ প্রাণ । ঘরে 
তাঁহার সচ্ছলতা না থাকলেও অভাব-অনটন তেমন বেণী ?ছল না। পর্বানন্দ বড 
ধর্মভীব; পাঁবব্রচেতা ও সবল মানুষ । অঞ্গগ বসে কুলগুবুুব কাছে দীক্ষা নবা তালা- 
মাধেব আবাধনায় তান ডঁবধা যান। ধর্গপ্রাণা পড়ী বাজকুমাবী ও কষকাঁট গা 
কন্যা ীনষা তাঁহাব সংসাব । এই সর্বানন্দেৰ +দ্বতীধ পত্র বামাক্ষেপা । 

৯২৪৪ সনেব ১২ই ফাঞ্গুন। ক্ষেপা এই ভে 'দিনাটিতে ভূমিষ্ঠ হন । শৈশব 
হইতেই তান আপনভোলা । পাঁবন্ুতা ও নবলতাব গ্রাতমূর্তি। এত সবল বাঁলযাই 
প্রীতবেণীবা বাঁলত “হাউডে'-ীনবপীদ্ধ | শবন্দ:মান্ন নাংসাবক বোধ যাহাব নাই, সংসাবী 
লোকেব চোখে বোকা এবং পাগল ছাড়া সে আব ক হইতে পাবে? তাহাব সবলতা 
যে জন্মান্তবের তপস্যাব ফল তাহাই বা কে ব্যাঁঝতে চাঁহত | 

জ্বভাব্ভন্ত বামাচবণেব আচবণ বড় অদ্ভুত । প্রাতবেশীদেব ঠাকুবঘবেব যত বিহ 
নব গোপনে সবাইবা আনিষা নদীব তাবে গে পূজাব আভনধ কাঁরত । এই খেলাধুলা 
সাঙ্গ হইবাব গব কোন্ বিগ্রহ কোথায হাবাইযা যাইত তাহাব ঠিক ছিল না। তাই 
কাহারও বাঁডতে বিগ্রহ হাবাইযা গেলে অমাঁন খোঁজ পাঁডত বামাচবথেব | হাউডেকেই” 
সকলে চাঁপযা ধাঁবত, আব প্রাবই ভাগ্যে তাহাব জুটিত 1তবস্কাল এবং লাঞ্ছনা ৷ 

বাল্যকালে বামেব খেবালীপনা ও অন্যমনদ্কতাব নানা অন্ভুত কাহনন শুনা বাঘ । 
একবাব তো তাহাব আগুনে পযুড়িযা মাঁববাব যো-ই হইবাছিল। গ্রামেব প্রান্তে এক 
খডেব গাদা ছিল তাহাব "প্র খেলাব দ্ছান। ভাবতণ্মৰ “হাউড়ে' গৰম শীশ্চিন্তে সোঁদন 
সেখানে বাঁসবা আছে, হঠাং এক দমধ খড়েব গাদাব িচে আগুন লাগিষা যায । পাডাৰ 
লোক সন্পদ্ত হইধা পড়ে, আগুন কোনাঁদকে ছড়া কে জানে? চাঁবা্দকে মহা 
শোরগোল । 'নচে হইতে খড সব প্দাঁড়যা যাইতেছে, িন্ভু বামাচবণেব সোঁদকে কোনা 
হংশই নাই। আগুন নিভাইতে আসষা সকলে দৌখল। 'হাউড়ে' এ সগবে এই খাড়ব 
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গা্দাব উপব মনেব আনন্দে বাঁসযা আছে । সৌভাগ্যন্রমে এ আগ্রদাহে সৌদন ভাহাব 

কোনো ক্ষত হয নাই। 

পাঠশালাব পাঠ শৈষ হইষা যাষ। কিন্তু বামাচবণেব ভাগ্যে উচ্চ বিদ্যালষে যাওষাব 

সুযোগ হয কই » ঘবে ষে বড় অর্থাভাব । 
পিতা সর্বানন্দেব সংসাব তখন বড় হইবাছে। অনটনও বাডিযাছে ৷ তাই অর্থাগমের 

জন্য এক নূতন উপাষ তাঁহাকে উদ্ভাবন কাঁবতে হয । তাঁহাব িজেব বেশ নংগাঁত গ্রতিভা 

বাঁহযাহে। স:ন্ট গান ফোন কবিতে পাবেন, বেহালা বাজাইতেও তেমনই পাবদর্শী। 

প্নুদ্বব বাম ও বামেবও সংগাঁতে দখল কম নয । ইহাদের নষা সর্বানম্দ এক কৃষযান্রাব 

দল গঠন কাঁবলেন । 

আঁভনবে বামাচবণ কখনো কৃষ্ণ কখনো বাম প্রভৃতি সাজেন। ঠাকুব দেবতাব বেশে 

সাঁ্জত হইযা বামাষণ, কৃষ্কনর্তন ও চণ্ভীব গাথা 'তাঁন গান কথ্নে । আঁভনবেব মধ্য 

ধদষা স্বভাবভন্ত বামেব মধ্যে জাগ্রত হব এক অপূর্ব আনন্দাবেশ ভাবতন্মষ বালক এক 

একারদন বাহ্যজ্ঞান হাবাইযা ফেলেন । 
বামাচবণেব পড়াশুনাব তেমন বেশনি সুবোগ হয নাই । কিন্তু আঁভনয কাঁবষা ও 

আঁভনয দৌথযাই ক্রমে ক্রমে ব্যাস-বাল্মীকিব পুবাণে তাঁহাব ব্যাৎপত্তি হইাতে থাক । 

তাছাড়া, পাঁচালী, কাশীবাম-কীন্তবাসেব কাব্য গ্রীতব মাধ্যমে স্বচ্ছ দাষ্টভনাট তাঁহাব 

গাঁড়য়া উঠে । কাঁবকংকণ, বামপ্রসাদ আব কমলাকান্েব সংগীতব্কাব বালক-হারষে সদাই 

তোলে অনুরণন । উত্তবকালে এইসব সংগীত ও লীলাআখ্যান ভন্ডদেব বাছে নেপা 

সোৎসাহে"গাহতেন। 

বামেব বড় ভগ্মী, জযকালী দেবী বড় ভান্তমতঁ। ই'হাব প্রভাবও গ্রোড়াব দক 

তাঁছাৰ জশবনে অনেকটা পাঁড়বাঁছল। দিদি ছিলেন সত্যকাব এক সাধিকা। অঙ্প 

বষসে ?বধবা হইয়া তন সম্ন্যাঁপনী হন, যৌবনে তাবাপীঠে গিষা কিছুকাল সাধনাও 

কবেন। .তাবপব আটলা গ্রামে মাষেব কাছে আঁনধা বসবাস কাঁবতে থাকেন। শননা 
যায়। তাবা-সাঁধকা এই নাবী একাটি 'নীর্দঘ্ট দিনে 'িজেব দেহবক্ষাব ইচ্ছা ব্য কবেন। 

তারাপীঠে তাঁহাকে বহন কাঁরষা আনাব পব তাবা-নাম জাঁপতে জপিতে তাহাব লোকান্তব 

ঘটে। 

উত্তবকালে কখনা এ কথাব উল্লেখ কবলে বামেব আযত নষন দর উদ্জবনতব 

হইযা উঠঠিত। বাঁলতেন, “শদাদি আমাব বড় আশ্চর্য মেয়ে ছিলেন গো, তাঁর মবণটা 

ঘটলো আশ্চর্য বকমে 111 
দাদির ধর্ম-জীবনেব স্পর্শ বালক বামাচবণেব জীবনে, গোভাব দিকে, নূতন পরেন 

হীঙ্গত আঁনয়া দিযাছিল । 
প্রাতবেশ' দ্গাদাস সবকাব ছিলেন নাটোব'বাজেব কর্মচারী । তাবা মান্দনের 

তত্বাবধামেব ভাব তখন তাঁহাব উপব আর্পত। তাবার্পাঠেব তল্নাধক কৈলানপাত 

বাবাব পাষেব ধলা প্রাবই তাঁহান বাঁড়তে পাঁড়ত। সিম্ধ মহাপযবষবপে তখন কৈলান- 
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পাঁতব খ্যাতিব সীমা নাই । সবকাব মহাশযের গৃহে গতান আসলেই বাম ক যেন 
এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সেখানে ছুটিযা যাইতেন। এই ধহাপবুষের ছোটখাট সেবাযন্রে 
ভাব পাইলে তাঁহাব আনান্দব অবাঁধ থাঁকত না। তানও বালককে প্রায়ই ডাঁকয়া 
পাঠাইতেন? ন্নেহসভাষণ ও আদবষত্ কীবতেন। শািসাধলাব যে অতকুরাট বামাচরণের 
অধ্যে বাহযাছে, তাহ্য কৈলাসর্পাঁত বাবাব দ্ট এড়াইতে পাবে নাই। 

বামাচবণ বখন 1পতৃহাবা হন তখন তাঁহাব বয়স আঠাব বসব । কৃষযানরাধধ দল 
ভাঙিবাব পব জননী বাজকুমাবী দেবীব মাথাযও আকাগ ভাঁঙষা পড়ে। সর্বানাদ্দেৰ 
চেষ্টাধ কোনো প্রকাবে এতাঁদন দন গুজবান হইতোঁছল। এইবার তাঁহার অভাবে এতগীল 
পোষ্য নিযা তান বিষম ধ্বপাকে পাঁড়লেন। সামান্য জোতজজরমি যাহা বাঁহরাছে 
তাহাতে মোটেই কুলাষ না। তাঁর “হাউড়' বামাব সাংসারিক বান্ধব অভাবে বিপদ 
বাড়্যাই চলে। 

কৃষাণেবা জাঁমতে কাজ কাঁবতে আসে । জননী বামাকে মাঠে পাঠাইযা দেন, দে 
তাহাদের খাবাব দিষা আসবে, তত্বারধান কাঁধবে। বাম নিত্যকাব কাজে উপা্থিত হন 
ঠিকই, কিন্তু তাঁহাব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আকাণের দর দিগন্তে । আকাশ-তাবা ঝ্াঁজবা 
খখজধা সাবা সমরটা কাটাইযা দেন। মাঠে কাজ সাঠেই পাঁড়যা থাকে, কষাণদের 
খাবাব প্রাষই সময মতো পেশছায না। ফলে বুষ্ট ইইযা মায়ের কাছে তাহারা বোজ 
আঁভিযোগ জানাইতে আসে । মা ব্যাঝতে পারেন, এ ছাউড়ে ছেলেকে গদযা তাঁহার 
কোনা কাজ চাঁলষে না। 

সংমাব চালানো কাঁঠন হইয়াছে, বাজকুমাবী তাই 1নবূপায় হইযা দুই ছেলেকে 
তাহাদের মাতুলালগ্নে পাঠাইযা দিলেন। মাতুল পাকা 'বিষষী, ভাঁগনেবদেব বিদ্যালষে 
পাঁডতে 'দিষা িজেব অর্থ অপচধ কাঁবতে 'তাঁন বাজী নন। তাই তাহাদেব গোচারণে 
লাগ্াইযা দিলেন । 

মাঠে গিষা বামাচবণ আপন ভাবে বিভোব হইযা বাঁসযা থাকেন, আব তাঁহাব এ 
উনমণম্কতাব সংযোগ নিধা গবাগ্যাল নার্ঘচাবে শগ্য নষ্ট কবে। দদিমেব পব দিন 
লেকে অভিযোগে মাতুল আনব হইযা উঠেন, বামব উপব টাঁলতে থাকে নির্যাতন । 

দ্ঠাখন মা সব কথাই শ্ানলেন , হতভাগ্য পর্দেব গৃহে ফবাইযা না আঁনষা 
আন উপায় ধাঁছল না। ভাইকে নিয়া বামাচবণ "্বগ্রামে আট্লাষ ফিঁধধা আসলেন! 
কিন্তু এখানে পেশীছিষা তাঁহাব ভাবান্তব দেখা দেখ আবও ব্যাগকভাবে-_জাগ্গাতক সকল 
বিছু; কাজেই দেখা যাষ কর্মাবমুখতা । গোচাবণ, চাষবাস, হাটবাজাব কোনাকছুই 
আব তাঁহাব দ্বাবা হইবাব নয, পাংসাবিক জীবনেয উপর আঁসযা গিষাছে প্রবল 
নিনাসন্তি। 

ধু দেখা যাষ। দেবী গজাতে বামাচবণের পবগ উংসাহ । ইহাতে কোনো 'বাঁধ- 
িধান। শদ্ধাচাব অথবা মন্তুতল্মেব বালাই তাঁহাব নাই। চাঁপা, কব, ঘেটফুল"- 
পথ চাঁলতে যাহা মিলে তাহাই ক্চ্পাতাষ সাজাইযা সানন্দে তানি তাবা-মায়েব নামে 
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আর্ঘ] গনবেদন কাঁবযা দেন । 'গা-তাবা' 'ননাদে গ্রামের পথঘাট মুখাবত হয । স্বভাব- 

সরল হাউড়ে বামাব জীবনেব সাথে, তাঁহাব সাবা অস্তিদ্থের সাথে? ওভপ্রোত হইযা উঠে 

তাধামাযেব ধ্দব্য সন্তা। সবাব অলক্ষিতে, 'িজেবও অজ্ঞাত, তব্ণ সাধক এবাব 

হইয়া উঠেন তাবা-মষ । 
আপন খেষালখুঁশিতে ধামাচরণ গ্রামমঘ ঘহবযা বেডান, কখনও বা আচীম্বতে 

ভারাপাঁঠে তাবামাষেব মান্দিবে ছুটিযা চলিষা যান । যুগ যুগ ধাঁবষা এখানকাব িলা- 

সনে ঘাযেব পাদপন্ম দুটি আঁ্কত বাঁহযাছে, পাগল বামাচবণ তাহাব উপব ঢাঁলবা 

দেন বাঁশ বাঁশ বূনোফুল আব বেলপাতাব অঞ্জাল। 

তারাপীঠেব শ্মশানে তখন ধহ্র তন্মসাধকেব আনাগোনা! তাছাডাঃ এখানকাব 

প্রধান কোঁলপদে বাঁহষাছেন মোক্ষদানন্দ। স্ধ মহাপৃবূষ কৈলাসপাঁত বাবাও এখানে 

উর্গাস্থত। তাবাপাঠে গেলেই বামাচবণ এই মহাত্মাদের ঘ্নেহ ও জাহচর্য লাভ কাঁবষা 

ধন্য হন। 
কৈলাসপাঁত বাবাব দিব্যদৃষ্টি সঙ্জাথ সতর্ক প্রহবাঁব মতো নিবন্তব তাঁহাকে যেন 

বেষ্টন কাবা বাথে। দিগ্ধমঘূব গমত্বে ও আবহে কৈলাসপাঁতি বামাচবণেব হয় 

আঁধকাব ফাঁরষা বাঁসষাছেন, ভাবাপাঠ *মশানে না আঁসলে তাই তাঁহাব জ্বাস্ত নাই। 

অজানা অমোঘ এক আকর্ষণে বাব বাব 'তাঁণ মহাম্মশানে ছযটফা আসেন, সনম 

মতো এই 'স্ধকৌলেব কাছে বাঁসয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। প্রাণ ঢাঁলিযা রত হন 

ভাঁহার সেবা পাঁরচর্ধাধ । 

িছ্বদন পবেব কথা । তারা-মাষের জন্য বাম ক্ষোপবা উঠিযাছেন। হাউড়েকে 

লোকে এবাব তাই ডাঁকিতেছে ক্ষ্যাপা" নামে । জন্মান্তবে স্যাঁতৃক সংস্কাব ধাবে ধাবে 

জাগষা উঁচতেছে। অন্তবে দেখা ধিষাছে তীর ব্যাকুলতা। মাতুদর্শনেব জন্য তান 

অধীর । জননী রাজকুমাবীব শচ্কাব অবাধ নাই, দতকভাবে বামকে তান ঘবেব ভিতব 

আবদ্ধ কাঁরযা বাখেব । পাগল ছেলে কখন কোথাষ উধাও হইযা যায়, কে জানে * 

ক্ষেপা কখনো আপন ঘরে বাঁসযা নিভৃতে তাবাদেবাীব ধ্যানে নিমগ্র থাকেন, কখনো 

বাধ্যানেব পব জাগে ইন্ট [িচ্ছেদের ঘৃঃসহ যা, 'তাবা-_তাবা' বাঁলষা ভ্রানহাবা 

হইস্সা যান। 

বড় অদ্ভুত তাঁহাব এই িব্যোন্মাদেব অবস্থা । কখনো দেখা বাধ চক্ষুতাবকা দুইটি 

উধের্ব স্থিব হইয়া গগষাছে, দেহটি নিঃসাড, মুখ দিবা আঁববত ফেনা 'নর্গত হইতেছে । 

ভীত হইয়া জননী তাড়াতাড়ি প্রাতবেশীদেব ডাকিষা জড়ো কবেন। 

পৃত্র সর্বিং পাইলে বামাচরণকে কত অন্নয কাবিযা বুঝানঃ “ওবে, এই সংসারের 

ভার আব কে বইবে বল? তোদেব সবাইকে নিষে এবাব যে অন্নাভাব
ে মবতে হবে ।” 

মাতৃভন্ড বাম মাঝে মাঝে সঙ্গাগ হইয়া উঠেন । মাকে প্রবোধ দেন। “বানের ছেলে 

কোথাও ি একটা ঠাকুর পুজোব কাক্ত জটেবে না? ঘূরে এলে রোজগাব হবেই" 

ভেবো না? মা?” 



১৫৮ ভাবতেব সাধক 

কাজেব চেষ্টা বাম বাহির হইলেন । 'বিন্তু ংদাব-জীবনে তান যেমন অনাভজ্ঞঃ 
তেমনই নিবাসন্ত । অন্তবে সদাই তৈলধাবাবৎ চলিতেছে মা-তাবাব স্গব্ণ-মনন-ধ্যান। 

আপনভোলা এই পাগল ক কবিষা পূজা অর্চনা বথানিষমে কাঁববেন £ 
এক জাবগাষ দুই চাঁবাঁদন পগৃজাবীব চাকুবী কাঁধলেন। তাবপব কাজ ছাঁডয়া 

দ্যা আট্লাষ ফিবিষা আসিতে হইল। ্ 
ইন্টদেবীব আঁববাম স্মবণ-াননে বাম তখন উন্মাদ সাধুতে পরিণত হইযা গিষাছেন। 

জগজ্জননীৰ অগতসন্তাব আস্বাদ তান পাইবাছেন, পাগল হইবাছেন পবম প্রাঁপ্তিব জন্য । 
ইম্টদেবী ভাবা-না এবাব এ পবম আঁধকাবী স্াধককে জানাইলেন আহবান । ক্ষেপা 

বামে পূর্বজঙ্গেব সাধন-সংস্কাব জাঁগবা উঠিগ়াছে, আন্তব সাধনা ফলাটিও হইধাছে 
গাঁবপরু । বৈবাগ্যেব পাগলা হাওযাষ সংসাবেব যোগস্ন্রেব শীর্ণ বোঁটা; এবাব খাঁসয়া 
পাঁড়ল। ঘব-নংসাৰ দব কিছু ঠোলবা ফেলিরা তিনি সোঁদন তাবাপীঠেৰ মহ্মশানে 
ছটা চালিলেন। 

বাল:কামষ *মশানভুমি বিধৌত কবিষা খবন্রোতা দ্বাবকাব জল ছঃটিযা চাঁলষাছে। 
'বন্যাব জলোচ্ছৰাসে সৌঁদন তাহাব বুকে নামষাছে উত্তাল উদ্দামতা । বৈবাগ্যচ্চল 
বামাচবণেব হৃদযও তেমনি হইযা উঠিযাছে তবঙ্গাধিত ! অধীব হই্ষা তান নদীতে ঝাঁপ 
দিলেন, সাঁভাব বাটিযা পৌঁছিলেন অপব তাবে । ৃঁ 

বাল.চবেব ভাঙা ঘাটেব নকটেই কৈলাপাঁতবাবাব কুটিব। ভাবোন্মন্ত বামাচবণ 
ভাঁহাব চবণে নিপাঁতত হইলেন । 

তন্মাসন্ঘ মহাপ;বূষ নোঁদন যেন তাঁহাবই অপেক্ষা ছিলেন । গহত্যাগী তবুণকে 
আম্বাস দিষা কাঁহলেন, “বাবা বামাচবণ। আঁগ্থব হ'যো না। যে পবম ধন পাবাব জন্য 
'তুঁগ ব্যাকুল হয়েছ: তা শিগগবই মিলবে | ভুমি যে ভাবা র্ষমধীন কৃপাব উত্তম 
আঁধকাবী 1 

এখন হইতে ক্ষেপা তাবাপাঠেব মহাম্মণানেই বাঁহযা গেলেন । কৈলানপাঁব সানিধ্যে 
দনগযলি তাঁহাব মধূময হইযা উঠিশ , *সণানে ও দ্বাবকাতটে দিনেব পব দিন মনের 
আনন্দে ঘুবিষা বেড়ান? কৈলাসপাঁতিব বাছে নি্শোঁদি নিষা মা-তাবাব ধ্যানে মগ্ন ইন । 
বাব আকাশে তাঁহাব মাতৃনামেব আবাবে মুখ।বভ হুইধা উঠে । 

বৈলানপাঁতি ছিলেন ঝাঁদ্ধীসা্ধযন্ত সাধক ৷ বহূতর চমবপ্র“ বিভূতিব লীলা 
-প্রাই ক্ষেগা তাহা মধ্যে দৌখতেন ৷ একবাব সাঁবন্সষে দোখনেন, দ্বাবকা নদীতে 
বন্যাদ ঢল নামষাছে, পাবাপাবের উপাষ নাই । ক আশ্চর্ব। এ সমধে ওপাব হইতে 
কৈল।সণাঁত অবলীলাষ খডম পায়ে হাঁটিষা এপাবেব সৈকতে অবভবণ কবিতেছেন ৷ 

আব এববাবেব কথা ৷ কৈলাসগাঁত বাবা সেদিন সদ্য ধ্যান হইতে ব্যখত হইবাছেন। 
'মশানেন প/শেই বহিযাছে মবা তুললীব ঝাড । এটি দেখাইঘা লেপাকে ফাঁছলেন -_ 
এলেপ।১৮ খত না জীবিত 2 

“দাদ থে এ.কবাবে শুকনো? মবা গাছ 11, 

জা. ৭ মৃত্যু কিন্তুএকই বাবা--তুলসাঁ জিউ, তুলপী ভিউ 1 একথা বাঁলধা 



বামান্ষেপা ১৫৯ 

মহাপুরুষ কমণ্ডলু হইতে জল ঢাঁলযা দিলেন । কাঁথত আছে, এই প্রাণহীন শুক 
তূলনীব ঝাড় সিদ্ধ তন্মসাধকেব মুখানঃসৃত বাণীব ফলে সৌঁদন ধীবে ধাঁবে মুগ্তাবত 
হইযা উঠিল! উত্তবকালে এ ধবনেব নানা কাঁহনী ক্ষেপা বাঁলতেন, গৃবূদেবেষ 
অলৌকিক বিভূতিলশল্য বর্ণনা কাঁবিতে কাঁবতে উদ্বী'পত হইযা উঠিতেন, আব তাঁহাব 
আধত নবন দুটি ভবিষা উঠিত পৃলকাশু,ত 

সাধক হিসাবে বামাচবণ অনন্যসাধ$ -এক পবম শহ্ধ আধাব। 'নাবড ঘ্নেহে 
টকলাস্পাঁতবাবা তাই তাঁহাকে বুকে টানিষা নিবাছেন। কৌলমার্গেব নিগুঢ মন্ত্র ও 
ক্রিযাঁদব ভিতব দিষা শুবু কবাইষাছেন বামাচবণেব শী-সাধনা । 

এাঁদকে পাগলা ছেলেব জন্য বাজকুমাবীব দ-*চন্তাব অবাধ ন।ই--আহাব-নিদ্রা প্রাষ 
ত্যগ হইযাছে। ক্ষেপা তাবাপীঠে গিবা সন্নযাস ানষাছেন, এ সংবাদ শুনিবা তান 
বুস্তপদে ছহটিকা আসলেন ৷ বাব বাব বুঝাইতে লাগিলেন, নিতান্ত অপাঁবণত বস 
তাহাব শুধু শুধু কেন এই দূুশ্চব তপস্যাব পথে আসা £ তাছাডা; ভুতপ্রেত শব-শব 
সঙ্কুল এই *মশানে কে প্রাতাঁদন তাঁহাব দেখাশুনা কারবে 2 কে আহাব যোগাইবে * 
“অসুখে বিসুখে শহশ্র়াই বা কাঁববে কে+ এঁদকে সংসাবেব অভাব-অনটন চবনে 
পোৌছিষাছে । মা ও ভাই-বোনেবা গ্রাফই থাকে অর্ধাসনেঃ তাহাদের ভাবই বা কে নিবে * 

শমশানচাবী ক্ষেপা তখন তবাশ্যানে তদ্মষ হইযা গিবাছেন, তীহাৰ দেহ মন প্রাণ 
সাধনা গভীবে নিমাঞ্জত | জননীব দ্বদ্দন কিছুটা কানে পেশীছল, িছুটী গেশী'ছল না । 

এবাব প্রিষ শিষ্য ক্ষেপাব সমর্থনে অগ্রসব হইযা আ'গলেন বৈলাসপাঁভ। লমগ্র 
বাঁবভূম অঞ্চলে তখন এই শহাপুবৃষের বিবাট প্রভাব, ক্ষেপাব জনন?ও ভাঁহাকে কম 

“সমীহ কবেন না। 
কৈলাসপাঁত ক্ষেপাব জননীকে কাঁহলেন- “মা, তোমাব এ ছেলে যে 'নত্যনৃত 

পবম বৈবাগ্যবান প্বুষ। দেখছো তো, আজ অবাঁথ তোমাব ংসাবে সে কেনো 
কাজেই আনে নি। কাবণ, সংসাব তাৰ জন্য নয । এথন ঘবে ?কবে গেলেও তোমাব 
কেনা কাজেই দে লাগবে না। অধ্যাত্বসাধনাব পথে ষে বিবাট সম্ভাবনা তাব নবেছে। 
তাবে তাকে ফলাতে হবে৷ অর্গাণত মুমুক্ষুকে তোমার এই ছেলে ঘতিদান কবে 
বহনজব কল্যাণ হবে তাব এই সাধক-জীবনেব ভেতব যে । আম বলছি, এ ছোলেল 
সাধনা ও দিদ্ণিতে (তামার কুল পাবত্র হবে, ধন্য হবে । কোনো ভব নেহ হা, ভোমাব 
হাউডে ছেলেব ভাব আন্ত থেকে আমিই 'নিষে নিলাম ।” জননী দাশ্রুনফনে ঘবে ছিব 
আনলেন । 

ক্ষেপা তো ঘব-সংসাব নব কিছ: ছাভিষা দিলেন । বিল্তু জননদী ৩ ভাই-তাঁগনীযে 
£কউপাষ হইবে? কি কাঁববাই বা তাহাদ্বে ভব্ণপোবণ চীলবে * গ্রাতুবশী লপদিদিল 
সবকাব তাবা-মন্দিবেৰ কর্মচাবী নিঃনহাধা বাজকুমাবীব লংদাব যাহাতে চলে ও 
তান উদ্যোগী হইলেন । ছি হইল, বামাচন্ণ তাবাদেবীন ভর্চনাল না লোভ হু 

সংগ্রহ কাঁববেনঃ এছন্য মানে তাঁহাকে কঘেকটা টাকা দেওহা যাইবে । ভব: 2 ইহ 
“বা মাষেব কিছুটা সাহাব্য হইবে ॥ 
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কিন্তু; ক্েপাকে নিবাই ষত গোল বাঁধল । বাহ্য জীবনেন সমস্ত কিছ কালকর্ণেব 
ভতদত তান! ফুলেব নাত না বোজ বাগ.নে বান, কোনো তোনো দন ফুল 
তোলাব চেক্টা কবেন বটে, কিন্ত; আবহ দেখা বার-বেহরশ হইরা ঘণ্টাব পব ঘণ্টা 
রাঙাভ্রবাব ডালট ধাঁরবা তিন দাঁড়ীইবা আছেন ৷ বনুজবা দৌঁখলেই গনে পাঁড়ুরা বাব 
তারামারেব বাতুল চবণ * অমাঁন ভাবাবহদ ও বাহাজ্ঞানহন হইষা পড়েন । মীন্দবের 
পুজাবীব ছইরাছে বপদ । ন্দ্ধ হইযা তান গালাগাল দেন ভারপন্ নিজেই ফুল 
তাালগ্া আনিবা কাজ চালান । 

দ্গাদাস ভাঁবলেনঃ ক্ষেপাব হরতো এ কান ভালো লাগতেছে না, তাবামাবের 

মান্দব্ব কাকে তান বেশী আনদ্দ পাইক্ন, মলোযোগও হবতো দিবেন! নূতন কাক 

হব হব ॥ এবাব হইতে তাঁহাব উপব ভার পড়ে মাল্বে কাজের জন্য উপচাব নংগহ 
করার, চঞ্বন, নৈবেদ্য ইত্যার্দ যোগাড তোঁব কবাব । 

কিন্তু আত্মসমাহিত সাধকের পক্ষে এ কাজই বা সম্ভব হব কই ? গাত্ধ্যানে সন 
গবভোব বাম কোনো কাজই করিতে পারেন না। বেহ্ণ অবস্থার পৃজার উপকব্ণ এক 
একাঁদন নঙ্ট কাঁবধা ফেলেন, অদন্টে জটে তীব্র ভর্থসনা । 

দূর্গাদাস বাঝলেন, বাহিবের বন্ধন ট্রাটবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপার বাহিবেব কাজও 

ঘুচিধা গিবাছে--তাই এই কর্মীবমুখতা ৷ সবাইকে বাঁলধা দিলেন, এখন হইতে ক্ষেগার 
কোনো 'নার্দন্ট কাছ থাকিবে না। কেউ কোনো কাজেব ভাব যেন তাহাকে না দেষঃ 
সে ইচ্ছামতো ফাজ কাঁরবে ও মাবের কাছে পাঁড়বা থাঁকবে। 

তাবা-মাষেব ছেলে তাবা-মাষেবই সন্্রে মহা*্মশানে 'িবাঁদনেব জন্য রাঁহবা গেলেন । 
ইহাব পব আপনভোলা ক্ষেপাব সাধন-ভ্রীবনে দেখা ?দল চরম বৈবাগ্যের পালা । টু 

পৃবীবেব দিকে বিদ্দুমান্র দুষ্ট নাই; আহাব-বহাবেও দেখা যা বদচচছাচাব | মাথা 
গরধজবাব জন্য যে একটা পর্ণকুটিবের প্রবোজন। সে বোধও তাঁহার আজ আর নাই । 
নিচে তাবা-মাবেব দিদ্ধপণঠ মহাম্মণান, আর উপবে উদ্ধাব আকাশেব শরহাবদ্তাব ! মুক্ত 
1বহঙ্গেব মতো ক্ষেপা এখানে স্বেচ্হাবহার কারতৈ থাকেন! ঘাথাব উপব দিবা শীত 

গ্রে ও বর্ধব প্রকোপ অলক্ষে চালবা ঘাৰ । আনন্দমন্নন মাষের ধ্যানানালে ভান দদিন- 
ব্রন? যাপন কাঁরতে থাকেন ৷ 

ইতিমধ্যে দেখা দিল এক দূ্রেব। বিছ্াদন রোগভোগের পর জননী বাজকুমাবী 
দেহত্যাগ কবিলেন । 

চ্ষেপা সৌঁদন এমণানঘাটে দান কারিতে নামিযাছেন। দেখলেন; ওপারে আত্মীব- 
স্বজনের ভিড় । কাণিষ্ঠ ভ্রাতা বামচবণ ছননীব মৃতদেহ 'নষা উপা্িত হইবাছে । 
ধর্ষাবন্দুখ্খ উত্তাল নদী পার হওবা সহজ নয, তাই নদীব অপব তাঁরেই দাহকার্ষের 
য্যবস্থা চালতেছে । 

মুহূতগধ্যে ক্ষেপার অন্তরে খোঁপরা যাব ঠল্তাব বিদ্যত্চমক । সৌঁক কথা? 
গলনীর সংকার 1ক তারা-মার্রের দিচ্ধপীঠের এ শ্মশানে সল্প হইবে নাঃ দেহাস্ছি, 



বামাক্ষেপা ১৪১ 

ভাঁহার তারাপাঁঠেব পাব ক্ষেত্রে বাখা হইবে লা? ভার উত্তেজনায় সাধক বামাচবণের 
1ভতরকার “ক্ষেপা' এবাব জাগিষা উঠল । 
ব্যাকুল কণ্ঠে চে'চইষা উঠিলেন, “মা-তারা, দৌথস, আমার মা যেন তোর এ 

'মশানে ঠহি পায় ॥” সঙ্গে সঙ্গে খবস্রোতা ছ্বাবকা নদীতে দিলেন বাঁপ। শবদেহটি 
ভাঁহাকে যে এপারের এই পাঁবত্র সিদ্ঘপীঠে নিষা আনতেই হইবে । 

শবযাতীবা অপব তাবে চিতায় আগ্রসংযোগে উদ্যত হইযাছেন, এমন সময় ক্ষেপাকে 
সাঁতরাইযা আসিতে দৌঁথবা প্রমাদ গাঁণলেন ৷ বি কাণ্ড সে ঘটাইবে তাহা কে জানে! 

ক্ষিপ্রগ্থীতিতে মতিবাইযা ক্ষেপা ওপারে পেশীছলেন, মাষের শব-দৈহাটি কাঁড়ষা নিতে 
ভাঁহার বিলম্ব হইল না তাবপর এবখন্ত বস্ত্র দিয়া উহা পিঠে বাঁধিলেন, খরস্রোতা 
দ্বারকাব জলে দিলেন বাঁপ। আত্মীষস্বজন ও শমশানবদ্ধুর দল এ দশ্য দোঁখিয়া বিস্মক্ 
ভগ্ন একেবাবে হতভম্ব হইযা গিষাছেন ৷ 

উত্তাল তরন্রবক্ষে সম্ভবণ কাঁবযা নন্প ভার্লানামের তরীতেই যেন ক্ষেপা সোঁদন বন্যা- 
বিজ্ফুব্ধ নদী পাব হইষা আসেন । 

তারাপাঁঠের পাঁবন্্ ভুঁমতে জননীর দেহ দাহ কবারপ পব তাঁহাকে শান্ত ভাব ধায়ণ 
কবিতে দেখা যাব । 

মায়ের সংকাবেব পব কিছু দিন কাটিক্লা গিল্লান্থে । ক্ষেগা পূব মতোই আনম্দে 
শ্মশানে চ্বেচ্ছাবিহাব কাঁরতেছেন । আদ্যশ্রাম্ধের আর মান পুই দিন বাকা । হঠাৎ 
মোঁদন কনিষ্ঠ রামচবণকে আদেশ ?দিঘা বাঁসঙগেন, “ওবে দেখ, মায়ের শ্রাদ্ধ কিন্তু অমান 
ফাঁকি দিয়ে করাঁবনে ৷ ক'থানা গাঁয়ের লো নেমজ্ব ক'বে খাইয়ে দে ।” 

ঘ্রামচরণ চমাঁকয়া উাঠলেন। দাদ্ধার এ আবাব কোন পাগলামি? ঘরে এক কানাকাঁড়ও 
নাই, আঁতকট্টে দিন চলিতেছে তবে প্রত লোক খাওয়ানোর প্রশ্ন কি কাবষা আলে? 

ঘানার খেরালীপনা তান জানেন, তাই কথার কোনো উত্তর দিংলন না। 
প্রাতবেশীরাও অর্থহীন প্রলাপ বাঁলয়া একথা উড়াইয়া দিলেন, অনেকে গ্লেষের হাসিও 
হাসিলেন। ন্তু ক্ষেপাব একেবারে ধলচভ্্গ পণ, জননীর শ্রাদ্ধে সমার্রোহ কবিতে 
হইবে, বহু লোককে ভোজন করাইতে হইবে । আটলাতে গৃহের সংলগ্ন এবখ'ড পাঁতিত 
জাঁম রাঁহয়াছে, ক্ষেপা নিজ হাতেই একাঁদন তাহা পার্কার কাঁবয়া রাঁখবা আসলেন । 
ভাবখানা এই- সমাজ খাওষানোর ছিম্ধাস্ত ভাঁহার দিক দিয়া একেবারে স্থির, নড়গড় 
হইবার জো নাই। 

্রান্ঘকার্ষের দিন কিন্তু এক অন্ডুত কাগ্ড ঘাঁটল। ক্ষেপা পূ্বব্ শ্মশানে ঘাঁসির়া 
আছেন, আর এঁকে ভারে ভাবে বহন উপচার ও খাদ্যসন্ভার আটলার প্লামচবণের 

'নকটে আ+সয়া পেখোছতেছে । তরুণ সাধক ক্ষেপার জানা অজ্জানা গুহ ও ভডনের 

স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের যেন বান ডাকিবাছে। গ্রচুর ভোজ্য দ্রবো গৃহ তক্ষন ভরিয়া 
্টাঠল। এ যেন এক ইন্দুজাল 
"না সা. (স১)৯১ 
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গ্রাত্ধের দিন গৃহে শত শত আঁতাঁথ আদিবা জড়ো হইন্লাছেন। ভ্রাতা রামচবণ 

শাস্মীয অনষ্ঠানাদি দব শেষ কাঁবধা ফৌললেন ! এইবার ব্রালণ ভোভনেব পালা । 

বর্ষার মেঘগন্ভীব আকাশ হঠাৎ এ দ্ময়ে বড বিবূপ হইবা উঠিল । তবে কি প্রবল 

বড়বৃন্টি আসন্ন । নিমান্দিত আঁতাঁথদেব ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিবে? মাবেব শ্রাদ্ধ 

অনূষ্ঠানে তবে ?ক বিষ! ঘাঁটবে ঃ ভবে ভাবনাষ বামচবণ মযাঁড়রা পাঁড়লেন । 

এঁদকে তাবাপীঠেব *মশানে বামান্দেপা বাহিবাছ্েন ধ্যান্যাবট । আকাশে হঠাৎ 

মেঘসমারোহ দেখবা তান উচ্চকিত হইযা উঠলেন । জননীর পাবলোবিক কার 

স:দম্পন্ন হইবে না? সেকি কথা? দ্রুতপদে উপস্থিত হইলেন গ্রাদ্ধবাসবে 1 
ক্ষেপাকে দোঁখবাই বামচবণ কাঁদা উঠলেন । কাঁহলেন+ “দাদা, প্লান্ধেব এ বিবাট 

আঙ্লোজ্রন তোমাব জন্যই সল্ভব হযেছে ? এ দ্যাখো; ঝড়-বাঁচ্টি তেড়ে আসছে 1 মাষেব 
কাজ কি পণ্ড হবে ? 

ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়া ক্ষেপা বাঁলযা উঠলেন, “ওবে, আমাব তাব মাঝের প্রসাদে 
অভ্যাগতদের ভোজনে কোনো বিঘ1 হবে না, তুই শান্ত হ' 1” 

এবাবে উচ্চ জ্ববে তাবা-মল্ু উচ্চাবণ কাঁবতে কাঁবিতে ক্ষেপা ধ্যানস্থ হইরা পাঁড়লেন। 
অঙ্গনে বু লোকেব সমাবেশ ৷ এ দময়ে তবুণ শল্িসাধকেব অলৌকিক বিভূতি প্রকাশিত 
হইতে দেখা গেল। আটলা গ্রামের নিকটে ও দূবে পর্ব ৩খন ঝড-বাদলেব প্রচণ্ড 
মাতামাতি । অথচ শ্রাজ্ধবালবে এক ফেটিা বাবপাতও হইল না। কষেবখানা গ্রামের 
লোক ভোজনে বাঁসগ্নাছে ; তাহাদেব ভুবিভোজনেব মধ্য দিবা ক্ষেপাব গাষেব কাজ 
সুসম্পন্ন হইয়া গেল । দ্ষেপাব এ অলৌকিক সিম্ধাই সৌদন চাণ্চল্যেব সৃষ্টি কাঁরল। 

সন্ব্যানের পব হইতেই *মশানে পণ্মস্ভীব আনে বাঁসর্লা ক্ষেপা তন সাধনাব নানা 
আঁভচার ও ক্রিরা-পদ্ধাত আযন্ত কাঁবতে থাকেন। তন্দীসন্ধ, শভিষব মহাপবেষ 
কৈলাসপাঁতবাবা ও মন্দের প্রধান কৌলাচার্য মোক্ষদানূব্দেব পদতলে বাঁসষা তাঁহাব 
সাধনা অগ্রসর হইবা চলে । ভমপর্যাবে তল্রোক্ত সমস্ত কিছ; '্রিযা ও অনযজ্টোন [তান গেষ 
কবিতে থাকেন । শিব পব শীল্তিব তব অবলীলাধ তান আতন্রগ কাঁবনা যান । তাঁহাব 
সাধনাব এ ভগ্রগাঁত প্রবীণ আচার্য দেবও বাঁদ্মিত কাবষা তোলে । 

ক্ষেপা শুদ্ধসতুঃ জীবন্মন্তে মহাপুরুষ, শাল্তলাধনাব পথে সবেগে তান অগ্রসব হইতে 
থাকেন । কিন্তু বাহ্য ধৈথুনাঁদব প্রযোজন এ দিব্যচাবী সাধকের কখনো হয় নাই । 
সিম্ধদেহেব ভিতবে উদ্গত হইযাছে যে অমৃতমধ বনধাবা তাহাই কাবঘাছে তাঁহাকে 
সাহায্য? ক্ষেপাকে তাই বাঁলতে শুনা যাইত, “তাবা-না বড় আশ্চর্থ ভৈববীঁ ।” 
মান্ষের ভিড় এড়ানোব জন্য ক্মেপা গ্রাবই এক অদ্ভুত পাবিন্ডল সবান্ট কাঁরয়া 

বাখিতেন। কিন্তু তাঁহাব আচাব-বিচাবহীন ভীম ॥ভৈবব ভঙ্ব অন্তবালে লুকানো 
থাঁকিত পরম দিব্যভাব ও দিব্যাচাব। তাবা ব্রতবমধীব আসনটি ছিল তাঁহাব হৃদষে 
চিবন্থাবী ৷ জন্মান্তবেব লাত্বক সংস্কাবেব বলে কঠোব তপস্যান বলে, এবান তাঁহাব 
জীবনে ঘাঁটতে থাকে বিচ্মষকব বূপান্তব | 



বামাক্ষেপা ১৬৩ 

ক্ষেপাব কাবথ-পান ছল যেন কুলকুণ্ডালনীতে কাবণ হোমে অনুষ্ঠান । কিন্তু 
কাবণেব দাস কখনও তান ছিলেন না । ভন্তেবা সম্মুখে উপাগ্থত হইলেই সুবা আনযনেব 
হুকুম হইত । এজন্য ব্যগ্রতাও হষতো দেখাইতেন ৷ কিন্তু অপর্যাপ্র পাঁবমাণে এ বস্তু 
পান কাঁবলেও কখনো তাঁহার ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যাষ নাই । 

ক্ষেপা চিবকুমাব সন্যাপী । সাধনজীবনে কখনৌ বাহ্য ভৈববী গ্রহণে আবশ্যকতা 
তান বোধ কবেন নাই । সেঁখাব কিল্তু তাবাপীঠে এক ভৈববী আঁিষা উপস্থিত । 
ভৈববীঁট তবুণী ও বৃপলাবণ্যবতী । ক্ষেপাব গ্রাতি এই সাধিকা এক তীর আকর্ষণ 
বোধ কবিতে থাকে, তাঁহাকে বশ কবাব জন্য নানা ছলনাবও আশ্রব নেব । 

একাদন নিশীথ বাত্রে বমণী নিভৃতে তাঁহাব কুটিবে উপাশ্থিত হয, নীববে পদসেবা শুরু 
কবিযা দেব । ক্ষেপা চমাঁকা উঠেন, তাবপব দূঢ' কণ্ঠে বলেন, “মা, আমাব ভৈববীতে 
দবকার নেই । আমাব এখানে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তুম এখান থেকে যাও ।৮ 

সাধিকা বমণাঁটি কিন্তু চুপ করিষা বাঁসবা আছে। দেখান হইতে নাঁড়বাব কোনো 
আগ্রহ তাহাব দেখা গেল না। ক্ষেপা এবাব নিজেব উগ্রমা্ত প্রকাশ কাঁবলেন বোষদপ্ত 
স্ববে চীংকাব কাবিষা বললেন, “দাঁড়ী বোট, আমাব চিম্টা নিযে আসাছ।" এই 

বৃদ্রমর্ত দোখবা ভৈববাঁ ভীত হইয়া চবণে লুটাইবা পড়ে। কৃপাল? ক্ষেপাব 
আশীর্বাদে অতঃপব তাহাব জীবনে ঘটে আধ্যাতবক বৃপান্তব। 

বামাক্ষেপা সত্যসত্যই কামজধী পুবুষ কিনা ইহা পবীক্ষাব উন্য তাবাপীঠেব 
তহশীলদাব একবাব এক ন্দবী বাবাঙ্গনাকে নিযোজত কবে। কিন্তু মহাপুবুষকে 
-প্রলুব্ধ কবাব এ চেষ্টা ব্যর্থ হয । 

সৌঁদন গভীব বান্রিতে ক্ষেপা শ্মশানে বাহবাছেনঃ এমন সময এই গাঁণকা হঠাৎ 
আসিষা তাঁহাকে জড়াইধা ধবে । িলক্জা নাবী কিন্তু ক্ষেপাব পূবুষাঙ্গীটি খোঁজ 
কাবিতে গিষা 'িস্মষে 'বহবল হইযা পড়ে ॥ সে দেখে, মহাপুবুষেব এ জঙ্গটব কোনো 
চিহই নাই । ইন্দুজাল বলে দেহ হইতে উহা যেন বলপ্ত হইবা ?গিষাছে । 

ক্ষেপা এতক্ষণ ঘুমেব ভান কাঁবষা পাডয়াছিলেন ৷ এবাব চোখ মৌলবা চ্যাহলেন ৷ 
তাবপব 'আমাব মা এসৌছস, মা এসৌছস' বাঁলধা বালকবৎ উৎনাহে সেই নাবীব স্তন্য 
পান কবা শুব্ কাঁবলেন । সেক তীর শোধণ। ইহাব ফলে স্তন হইতে 'ন্নৃত 

- হইতে থাকে ব্তধাবা । ক্ষণপবে “মলাম মলাম" বলিষা চিৎকাব কাবিধা বমণী ম্যার্ঘতা 
হইযা পাঁড়বা বাষ । গাঁণকাঁটিব জ্ঞান াবষা আসলে ক্ষেপাবাবা সগ্লেহে তাঁহাকে কাছে 
ডাকেন, শান্তস্বনে বলেন, "নে মা, এখন ঘবে ধা। ছেলেব -নঙ্দে আব বখনো এমনটা 
কাব নে ।" 

মহাপূরুষেব চবণতলে লুটাইবা পাঁড়ষা ভয়বিহবলা বমণী বাঁলতে থাকে; “বাবা; 
আমাব পাপেব যে অন্ত নেই, বলে দাও আমার দক গাঁত হবে» আমাধ তুম কুপা 
কবে উদ্বাব কবো 1 

আঁশ্রতেব কবুণ ত্রন্দনে ক্ষেপা বিগাঁলত হইযা গেলেন । কহিলেন, “আচ্ছা। এখন 
ধা মাঃ তাবা-না তোকে কৃপা কলবে 1৮ 



১৬৪ ভাক়তেব সাধক 

মহাপ্রুষের অঙ্গ স্পর্শের পৰ হইতে এ গাঁণকা পান জীবন যাপন শুরু করে । 

িমুলতলার পণ্মন্ডা। আগনে ক্ষেপা প্রাষই ধ্যানস্থ হইবা বাঁসয়া থাকেন। শাশুধর 
আচার্ষদ্বয়ের কৃপায [তান পাঁবণত হইযাছেন উচ্চকোটির সাধকে, তাবামন্রে হইব্লাছেন 
গন্ধ । ইন্দেবীব সঙ্গে এখন তাঁহাৰ বড় অন্তবঙ্গতা । 

ইতিমধ্যে একাঁদন মহাম্মশানের ধারে এক নাটকাঁধ ঘটনা ঘাঁটয়া গেল । তত্জ্াচা্ষ 
কৈলাসপাঁতকে ক্ষেপা প্রায়ই গাঁজকা সাজয়া দেন। নাঁল্জত কল্কোঁট প্রাতাদনের 

ভভ্যাসমতো বাবা-মহাবাজ প্রথমে তাঁহার ইন্টদেবীকে ?নবেদন কবেন। তাবপব নিজে 
গ্রহণ করেন । ক্ষেপা তাঁহাব প্রসাদ পান। 

সৌঁদন আদেখমতো ক্ষেপা গুবৃূব কল্কৌট পাজধা আনবাহেন। কৈলামপাঁতও 

চক্ষঃ মছিধা উহা ইন্টদেবাকে নিবেদন কাঁবতেছেন । এই অবসরে ক্ষেপা নাচন 
আরামে গাঁঞ্রকাব কল্কোট উঠাইয়া সেবন' শব; কাঁবধা দিলেন । 

এ িকাণ্ড! কৈলামপাতি চমীকয়। ীঠলেন । একানম্ঠ শধ্য ক্ষেপা তো এভাবে 
কথনো গুবুব মর্ধাদা লঙ্ঘন কাঁবতে পারেন না! এ যে অসন্ভব। এই ?বপবীত 

আচবণেৰ কাবণ খখজতে গিরা তান ধ্যানস্থ হইলেন । ধ্যানদষ্টব সম্মুখে ভায়া 
উঠিল দেবী সংকেত। গর? ব্াীঝলেন, ষে বীজ তান রোপণ কাঁবষাছিলেন তাহা লাভ 
কবিষাছে বনস্পাতব পূর্ণ পাঁরণাঁত। 

কৈলাসপাঁত মনে মনে বিচাব কাঁরিলেন কথাটা সত্যই এবার ভাববার । বাম 
সিদ্ধি লাভ কাঁবধাছে । এবাব দুই সিদ্ধ কৌলের এক শান্তপাঁঠে থাকার তো প্রয়োজন 
নাই। বেশ তো, ক্ষেপার সাধনা তাঁহাধ নিজস্ব পথে চলুক গর2ীশয্যে একন্ে আর 
বাস কবা নয । 

আননে আত্মতপ্তব হাসি টানিষা কৈলাসপাঁত খধু বাঁলিলেন। “বাবা? তা হলে 
তোমাকেই যে এখানকাব ভাব নিয়ে এবাব বসতে হয় আম আজ তবে চাঁল।% 

ক্ষেপা উত্তবকালে বাঁলতেন, “গ?ুব আমাব যেন পাাখব মতন আকাশে উড়ে চলে 
গেলেন” সশ্ধ্যাকাশেৰ অপপ্রমান বান্তম আভা তখন দিগ্াঁদিগন্তে ছড়াইযা পাঁড়ষাছে 
মহাসাধক কৈলাসপাঁতবাবা তাবাপাঁঠ হইতে কোথাধ অন্তার্হত হইলেন । অনেকে বালিত, 
তানি কৈলানেব পথে গিবাছেন ; কিন্তু কোনো সম্থান তাঁহার আব মিলে নাই। 
মোক্ষদানদ্দও ইহাব পব 'বদায় নেন । অতগপব ক্ষেপাবাবাই বৃত হন তাবাপাঁঠের 

প্রধান কৌলপদে। পাঁঠদ্থলীব আঁধনায়কত্ব 'তাঁন কবিতেন বটে, গকন্তু এই রঙ্গ 
মহাপুবৃষেব শদ্ধাশদ্ধ খাদ্যাখাদ্য। জাতবেজাতেব কোনো বালাই ছিল না। দেবতা 
ও মানুষে, মানূয ও কুকুবে তাঁহাব যেমন ভেদজ্ঞান ছিল না, দেবভোগ্য প্রমাদে আর 
“গ্ুব খাদ্যেও তেমন রৃচিঅবুচিব প্রশ্ন কখনো উঠিত না। সমগ্র সত্তা তখন এক দিব্য 
“চেতনায় উদ্ধুদ্ধ--্পবম অখণ্ড বোধে সব ফিছ? একাকাব হইয়া উঠিযাছে। 

প্রায়ই দেখা যাইত, ভাবাঁবষ্ট ক্ষেপা প্রিয় কুকুরদেব সঙ্গে হৃটোপুটি কারয়া 
তাহাদেব খাদ্য খাইতেছেন । আবার কখনো বা তাঁহার জন্য রাহ্ষিত প্রপাদাল্ন প্রি 
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পারি? কেলো ভুলো প্রভৃতি কুকুবদেব সঙ্গে ভাগ কাবিষা খাইতেছেন । আচমনের যেমন 
বালাই নাই; দ্বানশুদ্ধিব প্রষোজনও তাঁহাব কাছে তেমনই নিরর্থক হইবা িবাছে । 

ভাবামদ্দিবের অভ্যন্তবে বাঁদষা সাবা বান্রি ক্ষেপা “তাবান্তাবা আবাবে আকাশ" 
বাতাস ভাঁপাইযা তোলেন ৷ আবাব মাঝে মাঝে দেবীবিগ্রহন সম্মথে হন তিনি 
দমাধিমগ্র । সমাধি ভাঙিরা যাষ, ক্ষেপা অনেকক্ষণ অবসন্ন দেহে জড়বৎ বাঁসবা থাকেন। 

এ অবস্থায় শুচিনঅশুচিব ভেদজ্ঞান কিছুই নাই। এক একদিন এই অবন্থাষ মন্দিব- 
প্রকোষ্ঠ ছেপার মলমূত্র ও থুভুতে নোংবা হইঘা উঠিতঃ দুর্গন্ধে কাহাবও কাছে 
যাইবার উপায় থাঁকিত না। খড ও অথণ্ডের সীমাব্খা তাঁহার কাছে বিল, 
ভেদবুদ্ত্ব পপাবে নিক্ভব তিনি কব্তেছেন অবস্থান । ভাবা মাধেব কোলের আদরের 
সন্তান ছ্ষেপা । তাই তো বাহ্য আচাব-আচবণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাতেই নাই। 

ধিচ্তু মহাপুবৃষেব এই বালকবৎ এবং পিশাচবৎ ভাব সংসাবেবসাধাবণ জীব বুবিতে 
চাহিবে কেন? মান্দিবের কর্মচাবীবা ক্ষেপাকে এরকাঁদন কুৎসিত ভাষাষ গালিগালাজ 
কাঁবতে থাকে ৷ তারাপাঁঠের একদল লোক তুমুল আন্দোলন শু; কবিষা দেষ_ 
ক্ষেপা তাবামাধের মান্দির অপবিত্র কাযা দিষাছেন । 

নাটোববাজের ফমণ্চাবীদেব মনে অনুব্প ঘটনার স্মৃতি জাগবৃক আছে, 
ভালেোলমকাবদীদের উৎসাহ তাই তাঁহাধা থামাইফা দিলেন । আপনভোলা ক্ষেপা বিন্তু 
অ্ুতোভষ, পরমানন্দে স্বেচ্ছামতো তিনি শ্মশানে 'িহাব কাঁধ্ষা উলিবাছেন । 

তাবা'মাযেব সিম্ব' সাধকবৃপে বামান্সেপা খ্যাত হইযা উঠ্ষাছেন। ভ্লমে তাহার 
শন্তিবিভূতিব কথা দিকে দিকে প্রচাবিত হইতে থাকে। তাবাপাঁঠে শোক-দটখ রিট? 
মরনাবী ও গৃমুক্ষু সাধকদেব ভিড় লাঁগিষা যাষ। শাঁতধব ক্ষেপা সদাই থাকেন 
খেয়ালখুশীতে। স্বাভাবিক আনন্দেব উচ্ছবাসে দূই হাতে ছড়াইতে থাকেল এশনী কৃপা । 

যে কোনো আর্ত ভঙ্গ একবাব কাঁদিয়া কািয়া ক্ষেপাবাবাধ শবণ নেম্নঃ লাভ কবে 
তাহাৰ গ্রার্ধিত বস্তু। বাক্সিদ্ধ হহাপুবুষের পদ্দতলে বাষ্যা এ দমষে কত জননা 
মতিকলগ পুর ফিবিষা পাইয়াছে, কত নাবী এড়াইয়াছে বৈঘব্যের আঁভশাপ ৷ 

ডে মহাপবুষ ক্ষেপাব বালকবং আচবণেব নানা কৌতুককব কাহিন? প্রচলিত 
বহিষাছে। দুব-দুবান্ত হইতে তাঁহাব কাছে বহু ভন্ড ও দর্শনাথী” আসতেন । শ্রদ্ধাভরে 
অনেকে তাঁহাকে কিছ কিছ? টাকাও ভেট দিতেন । ভ্তদেব এইসব &ণামী স্ঘর কবি, 
রাখাব জন্য তানি তাঁহাব এক নিতাসঙ্গী ভন্তকে ভাবদেন। ক্ষেপাব ইচ্ছা, এই অর্ধে 
তাবা-মাষেব পাঠস্থানেব খানিকটা উন্নতি সাধন কবা হইবে । ভন্তটি দকন্তু লোভেব বশে 
এই গচ্ছিত অর্থ ধীবে ধাঁবে অপহব্ণ কবিষা বসে! 

বাবাব এক ভঙ দ্থানীয. উকিল, তাঁহাব উৎদাহে এই বাঞিটি আদালতে আঁভিযুত্ত হয 
হাকিম! দেপাবাবাকে শ্রদ্ধা কবিতেন, ভাই কঠোব্ভাবেই মামলাটি তিনি বিচার 

কবিতেছেন। হঠাৎ একদিন ক্ষেপা নিজেই এভ্রলাসে আদিযা উপস্থিত । ববুণ বগ্ধে 

বলিলেন, “হাবিম বাবা, তুমি ওকে প্রবাবকাৰ হতো ছেড়ে দও 1” হাকিম ও 
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আদালতে উপ্গাস্থত বাকিদের বিস্ময়েব সীমা বাঁহল না। তীদ্ববকাবী টাঁকল ভন্তাট 

তো প্রা গাঁণলেন। কিন্তু এই মৃক্তপ্রার্থনার কাবণ কি) আদালত হইতে 

ক্ষেপাকে এ প্রশ্ন কৰা হইলে তাঁন কবুণ কণ্ঠে বাঁধা উঠিলেন, “বাবাঃ ওব জেল 

হলে জামার াদ্ধ আব কাবণ কে তৈবী ক'বে দেবে* তাছাড়া, আম কথা কইব 
কাব সঙ্গে 7 

বলাবাহুল্য; ক্ষেপাব আগ্রহাতিশয্যে এবং ভন্ত টাঁবল-মোস্তাবদেব চেষ্টায় অপবাধাঁটি 

মন্তিলাভ করে । ক্ষেপাব কেলো-ভুলো কুকুবদেব সঙ্গে এই তস্কবেব পার্ষদীর্ঘাবও অব্যাহত 
থাকিয়া ঘাষ। 

বামপুবহাটেব ভাঃ হরিচবণ ব্যানার্জ ক্ষেপাব এক ভন্ত। সোঁদন তান বড় 
নুস্তেব্যন্তে বাঁডি ফাঁবতেছেন । 'শাঁবকাটি তাবাপীঠের নিকটে পেশীছলে বাবাকে 
প্রথাম করিতে গেলেন । 

ক্ষেপা বাব বাবই সৌঁদন তাঁহাকে তাবাপাঁঠে বিশ্রাম কাবয়া বাঁড় 'ফাঁবতে 
বাঁলতেছেন ৷ দাবুণ গ্রীষ্মের দিন । বৌদেব উত্তাপ অসহা হইয়া উঠিয়াছে। পথে 
তাঁহার যে বড কষ্ট হইবে! ভান্তাবেব জনয বাবাব ঘ্নেহ সোঁদন যেন উ্থালষা উঠিয়াছে। 
ভন্তেব সমাদরেব জন্য 'ভাঁন আঁতগান্তা উৎসাহ হইযা উঠিয়াছেন । 

সঙ্গীঘ ভন্তেবা ক্ষেপাব এ আচবণে শবাস্মত হইলেন । সর্ব বিষষে 'ঘাঁন নিবাসন্ত। 
তাঁহার পক্ষে এ ধবনেব জার্গাতক অনুবোধ ষে বড় অস্বাভাবিক ! ভান্তাববাবুও কিছুটা 
ভড়কাইযা গেলেন । বাড়িতে তাঁহাব কন্যা িপথোরষায আক্রান্ত, দৌব কাঁরবাব উপায় 
নাই, তাই তাভাতাডি বওনা হইতে হইল । 

ক্ষেপা কোনোমতেই তাঁহাকে ছাঁডিতে চান না। পিঁবকাৰ পণ্চাৎ প্চাৎ যাইতেছেন 
আব কাঁহতেছেন। “বাবা, পাগান্য কিছ? থেষে যাও?” ভন্ভাটকে ধাঁরযা বাখিতে না 
পাখিয়া সৌঁদন তাঁহাব ?ক দখ। 

বাড়ি 'ফাঁবষা ভান্তাব গনীনলেন, তাঁহাব কন্যাঁটিব মৃত্যু হইযাছে। বহুঝলেন। 
তাঁহার এ পাবিবারিক দুরেবেব কথা অন্বর্যামী ক্ষেপা পুুবেহি জানিধাছিলেন' তাই বুঝি 
তাঁছাবে এমন ব্যাকুল হইষা ?নজে কাছে ধাঁবয়া বাঁখিতে চাহিতৌছলেন । 

ক্ষেপা ছিলেন দ্বেচ্ছামষ । গালাগালি দিঘাই কত দ'রাবোগ্য ব্যাধি তিনি 
সাবাইক্লাছেন। তাঁহাব প্রদত্ত তাবা-মাষেব চরণামৃত ও এমপানেব মাটি প্রাণবক্ষা 
কায়াছে বহু নবনাবীর । 

মন্দিবেব সোপানে বিয়া মবণাপন্ন এক ব্যান্তি সদন ধূকতেছে। আর আঁববাম 
কাঁবতেছে গ্রষপাত। ক্ষেপা কাছ যা যাইতেছিলেন, সম্নেহে জিজ্ঞাসা কাঁধলেন। 
“কগো বাব আনদ্দমষীব দূষাবে এসে এমনতব দিবানম্দ কেন » 

বগ্ লোকটি দেবাব প্রসাদ পাইতে বড় ব্যাকুল হইযা উঠিষাছে। কিন্তু দূঃসহ 
বোগন্রণায সে কাতব, প্রসাদ নিবাব মতো অবস্থা তাহাব নাই। ক্ষেপাব হায় বিগাঁলিত 
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হয এবং সৌদন তাঁহাব স্পর্শে মত্যু-পথবাতী এই বোথীটি একেবাবে বোগমৃন্ত হইবা 
উঠে ॥ অতঃপব আকণ্ঠ পাবষা তাবা-নাবেব প্রসাদ সে গ্রহণ কবে। 

সুস্থ হইবাব পব লোকাঁট ক্ষেপাবাবাকে কহিল: “বাবাঃ তুমি সাক্ষাৎ ভগবান? 
তোমাব হোঁযা পাবাব পবমুহৃতেই আমাৰ মত্যুসম যন্ঘণা কোথা ষেন ।মাঁলয়ে গেল ।” 

উত্তব হইল, “ভগবান্ তোকে ছধলে তুই শালা কি খাবাব জন্য এমন ক'রে ছটফট 
কবাঁতস রে» তোব সব যে একাকাব হরে যেত ৯ আমি হলাম তাবা-মায়ের পায়ের 

ধুলোর ধুলো 1” 
নদ্দ ছ।ড়ি ক্ষেপাব একজন অনুগত ভন্ত ॥ দুই হাতে তাহাব জঘন্য কুষ্ঠরোগ 1 

ইহা বাই রোজ সেই ক্ষেপাবাবাব সেবা পাঁবচর্যা কবে। বাবাব পানীয় জল আনা 
হইতে শুর; কাঁবধা কেলো-ভুলো কুকুবগোহ্ঠীৰ দেখাশোনা অনেক কিছ; কা নন্দই 
কাববা থাকে । 

সৌদন এক ভত্ত প্রশ্ন কবেন, “বাবা, এ ব্যাটা জাতে হাডি। তাতে আবার কুষ্ঠরোগা। 
আপাঁন কেন ওব হাতেব জল খাচ্ছেন 2” 

ক্ষেপা চটপট উত্তৰ দিলেন, “আমি ওর হাতেব জল খাই-_আমাব ইচ্ছে। তাতে 
তোব শালা কি ? 

বিস্মষেব বিষ, নব্দবে উপর এত ঘেহ থাকা সত্বেও বাবা তাহাব এই ঘণ্য বোগাঁট 
উঠ্ভাইযা নিতেছেন না । নন্দও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনোঁদন কিছু বলে না। 
সেবাব নন্দ হাঁড়িব এ ব্যাধব আক্রমণ খুব বাঁড়িবা উঠিল । প্রা পাঁচ সাতাঁদন 

যাবৎ সে তাবাপণিঠ মমশানে আসতেছে না, ক্ষেপাবাবা তাহাব জন্য বড় চিন্তিত হইযা 
পঁডিলেন ৷ কষেকজন ভন্ত ধাবা বাঁসলেন, “বাবা, নন্দ আপনাব এমন অনুগত ভঙ্। 
এবাব সে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে বোগমুস্ত আপনাকে করতেই হবে ।” অনুমতি পাইযা 
সকলে নম্দকে ধা আসলেন ! 

সম্মুখে উপস্থিত হওষা মাত্র ক্ষেপাবাবা উত্তোজত কণ্ঠে তাহাকে ভর্থসলা কবি 
লাগলেন, “শ্বালা। পাপ কদবাৰ সমষ নে থাকে না? যেমন কর্ম তেমন ফল । বা 
বেটা এখান থেকে । তোৰ এ হাত পচে গলে খসে খসে পডবে ।' 

কবণামন্স ক্ষেপাবাবাৰ এঁক কঠোব ব্যবহাব ! নন্দ হাডি তো অভিমানে ফোঁপাইযা 
ফৌঁপাইবা কাঁদিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পবেই দেখা গেল মহাপদুবুষেব আব এক শনুর্ত। 
লন্দকে ?নকটে ডাকিযা বুকে শ্রড়াইযা ধাঁবলেন: সাম্ছনা দিষা সন্দেহে কহিলেন, “বাবা, 
এখন থেকে পাপ পথে আর যাঁবনেঃ কেবল তারা-মাষের নাম কবাব। বা তোর বোগ 
নেবে যাবে, এ "্মশানেব মাটি বোজ দু'হাতে গাখাঁব 1” নন্দেব কুষ্ঠবেগ মাসখানেকের 
মধোই নিবাময় হইযা গেল । 

বেলে গ্রামে নিমাই দীর্ঘীদন বাব হার্নিরা বোগে ভুগিতেছে । একে নিজের 
বোগবল্্রণা, তদুপাঁন দাবিত্ের বিভীষিকা, কোনোবকম কান্রকমট সে করিতে পাবে নাঃ 

স্টীপুত্রের ভবণপোষণ ছক কাঁধ কাঁধিব £ শেবকালে মাঁবযা হইবা সে স্ছিব কারয়া 
ফেলিল, গলাব দাঁড়ি দিবা আত্মহত্রচা কাঁববে । 



১৬৪ ভাবতের ষাধক 

ঘোর অন্ধকার রান । নিমাই সৌদন তারাপীঠ "মগানেব গাশে এক জঙ্গলে আসব 
দাঁড়াইয়াছে, হাতে তাহাব একগাঁছ রদ্জু। নিকটে জনমানব কোথাও ন্বাই। বট 
গ্বাছেৰ ডালে রজ্জুটি লাথাইযা সে আঙ্গ এখান ঝুলিয়া পাড়বে নতুবা এই জঠালা-ফন্তরণার 
ছাত হইতে নিত্কাতির পথ নাই । 

গলায় ফাঁস লাগাইতে ধাইবে। ঠিক সেই মহত শোনা গেল এক হাকিম্পকারী 
নিনাদ তারা--তারা ! নিমাই-এব হাত হইতে তণাৎ কাীসিব দাঁড়াট খাঁসর়া পাঁড়বা 
গেল । ভবে চাহিরা সে দেখে, স্বযং ক্েপাবাবা তাহাব সন্সুখ দণ্ডাবমান | 

গম্ভীব কণ্ঠে ম্হাপুবষ বাঁলষা উঠিলেন, “রে শালা, আত্মঘাতী হওয়া যে 
ঘহাপাপ | শিগ্গীর এখান থেকে পালা--পালা 1৮ 

নিমাইয়ের মরা আব হইল না। 'কিদ্ডু সদন হইতে '্থিব কাঁরল আর দে গৃহে 
ফিঁধিরা বাইবে না, তারা-মায়ের মন্দির চত্বরে থাকিয়া দর্শনার্াদের কাছে ভিক্ষা কাঁববে 
ও দিন কাটাইবে। 

একাদন ক্ষেপাধাবা নিকটেই কোথায় গ্রিরাছেন। শিমুলতলার তাঁহাব আসনের 
সন্মথেহু ধূনিটি তখনও জবাঁলতেছে। নিগাই ভাবল, এই ফাঁকে ধান হইতে গাঁজার 
কল.কেতে একটু আগুন নেওরা যাক । এক টুকরা অন্ধাব টামিযা নিবার সাথে সাথেই 
ঘৃঁটিল ভীম ভৈব্বকান্তি ক্ষেপাব আবির্ভাব । সণ্মুখে আদদ্যাই নিখাইকের ঘলপেটে 
মজোবে তান এক লাথমাবর়া বাঁদলেন ৷ তৎক্ষণাৎ সে একেবাবে মত হইরা পাঁড়ল। 
বাহ্যজ্ঞান হওয়ার পব নিমাই সাঁবল্মবে দেখে, তাহাব প্রণান্তকব হানা যোগ আর নাই। 
ইহার পর বহন সুস্থ শবীবে থাকিয়া নে সংসারে কাজকর্ম কাবয়া গিয়ান্ধে । 

শিমুলতলাষ ক্ষেপা সোঁদন নীরবে শুইগ্লা আছেন। একটি খাটিয়া বহন কাযা 
এ সমবে কয়েকজন লোক তাঁহাব নিকটে উপাঁছ্ছত ইইল 1 খাঁটিযাটি নামানোর পর দেখা 
গেল এক কব্দণ দশা । একাঁট বন্দরাবোগী মৃতবজ্প হইযা ধাকতেছে। 

ক্ষেপা রুক্ষ চ্ববে বাঁলয়া উষ্চিলেন। “কবে, এটাকে আবাব শ্মশানে নিরে এল 
কেন? জ্যান্ত পোড়া নাকি? তা+ শালা পাপ কবেছে অনেক, জ্যান্তই ঠোঁঙয়ে ওকে 
পোড়া ।” 

বোগীব এক নিকট আত্মীষ কবজোড়ে কাতব স্ববে কাঁহল, "সোঁক বাব্য। এক যে 
আপনা চবণতলে ফেলে বাখবাব জন্যই নিবে এসেছি! কোনো 'চাকৎদারই আন্ত 
অবাঁধ ফল হর নি। মাষেব একমান্ গন্তান দয়া ক'বে আপান ওকে বাঁচান, বাবা! 

“দুর হ' বেদো শালাবা! আমি কি ডাক্তার না কৰবেজ? তবে আমা কাছে 
আনা কেন?” 

ভন্তেরা ছাড়বেন না। উত্ত্য্ত হইয়া ক্ষেপাবাবা আসন ছা়িযা উঠি আরগলেন। 
হঠাৎ রোগীব উপন বরীকরা পাড়া দুই হাত দিরা তাহাব গলা চাঁপধা ধাধলেন। 
কে কণ্ঠে বালিতে লাগিলেন, “বল্ খালা? আব বখানা পাপ কৰা?" 

এঁদকে তো ধ্বাসর্ধে হইবা রোগাঁব প্রাণ বাহির হওয়াব উপরম। সকলে আতাঁক্ষত 



বামান্সোপা ১১৯ 

হইয়া তান খারটিয়ার কানে ছাটযা গেল,। সৌঁক? শেষটায ক্গেগাবাব, কি খুনের 

প্াষে পাঁড়বেন ? ছীতমধ্যে বোগাঁটি মুছিতি হইয়া পাঁড়যাছে। তাহাকে মাটিতে 'নক্ষেপ 

কাঁরষা মহাপ্বষ বাঁনষা উঠলেন “ধা শালা । এবাব বেগে গোল 2 

1কছঃক্ষণ পরেই কিন্তু লোকটিব শহ্ঘা ভাঁঙযা যাষ। সে উঠিষা বাঁসধা সকলকে 

বাঁলতে থাকে, তাহার গ্রচ্ড ক্ষুধা পাইযাছে, এখনই কিছ; খাবাব না পাইলে
 গে বাঁচিবে 

না। দুর্ধীদন যে রোগী শয্যায় একটু পাশ ফাঁবিতে পাবে নাই, এভাবে আজ তাহাকে 

উীঠন্না বাঁসতে দেখিয়া সকলে তো অবাক) 

ক্ষেপাবাবা কঁহিলেন' “ও শালাকে পেট ভরে ঠেসে মাষেব প্রসাদ খাইয়ে দে। 

কিহদিনে জন্য এখানে ওকে রেখে যাঃ তারা-নামের দযায একেবাবে ভালো হয়ে 
যাবে ।” 

লোকটি ছ্হার পর লম্পর্ণভাবে রোগমন্তত হর । 

ক্ষেপাবাবা এরকাঁদন ভন্তবুল পাঁববৃত হইষা শিমুলতলাষ বাঁস্যা আছেন। হঠাৎ 

আপন মনে বলিষা টাঁঠলেন, “বদ শালাবা সব আসছে, বদ: জানিস নিয়ে 

কিছুক্ষণ পবেই দেখা গেল, দুইটি যুবক কযেক বোতল বিলাতি মদ, এক হাঁড়ি 

সঙ্গেশ ও বাদাষন্থাদি নিয়া সেখানে উপা্থৃত। ক্ষেপাবাবাকে ভাহারা পানভোজন 

করাইয়া, সংগীত শুনাইযা তুষ্ট কাঁবতে চায় । 

ক্ষেপা হা ঘু্ররোষে জলযা উঠিলেন। তাবপব শ্মশান হইতে একাট গোড়া 

কাঠ নিষা- আঁসয়া তংক্ষপাৎ মদেব বোতন ও পাষ্টব হাঁড়িটি ভাঙিা ফোঁললেন। 

ধূবক দুইটি ভীত গন্মস্ত হ্যা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে গলাযন কাঁবল। পরে 

জানা গেল, ডার্ব-সুইপের প্রথম পরস্কাবের আশায় ক্ষেপাকে তাহাবা প্রসন্ন কারতে 

আসিষাছিল। 

অনেকেব মনের কথা ফাঁদ কাঁবষা দিরা ক্ষেপা তাহাদের ঠৈতন্য আনিবা দিতেন । 

সেবাব এক জাঁমদাব তারাপীঠে পুজা দিতে আঁসিষাছেন । মস্ত সমাবোহেব ব্যাপার । 

্রত্যুষে ঘাবকা নদীতে দ্লান লমাপন কাঁবিষা তটে দাঁড়াইযা [তান জপতগ কাঁবতেছেন 

ক্ষেপা এ সমযে জলে নামিতোছিলেন, জপে নিবত ভদ্রলোকটিব দিকে চোখ পাঁড়তেই তান 

হাঁস চাঁপতে পারলেন না। দুঙ্টামি কারয়া বার বাব তাঁহার গায়ে জল ছিটাইয়া 
দিতে লাগলেন । 

ভদ্রলোক ক্লোধভবে চেঁচাইযা উঠেন, “কোথাকাব অসভ্য পাগল । জপ করাছ, দিলে 

আমাধ অপবিত্র কবে 1? 

ক্ষেপা উত্তব দিলেন, “তাবা-মাষেব কাছে আশ্র নিতে এসেছো, তাঁব নাম জপছ্ছে, 

এর ভেতব আবাব মনযুবাকোম্পানীব জুতোব কথা ভাবা কেন, বাবা ।? 
ভদ্রলোকাটি চাষা উাঠিলেন। সাত্যই যে তাই । কাঁলকাতায বা এ কোম্পানীর 

একজোড়া দামী জুতা কেনাব কথা হঠাৎ তাঁহাব গনে উশক দিষাছিল । কে এই 
রি যাঁহাব দঃ্টকে ফাক দিতে পাবে 

? 



১৭০ ভাবতে শাধক 

মন্দিবে 'ফাবষা পাণ্ডাদেব কাছে এ ঘটনা জানানোব পৰ তাহাবা বালল, “হীন 
সাধারণ পাগল নন- ইাঁনই হচ্ছেন তাবাপীঠেব শিবকল্প মহাপাবষ বামাক্ষেপা 1? 

ভদ্রলাকাট ব্যাকুল হইষা আবাব ক্ষেপাব দর্শন লাভেব চেষ্টা কীবলেন। কিন্তু 
সৌদন আব তাঁহাব কোনো সন্ধানই পাওযা গেল না। ক্ষুপ্নমনে তান কাঁলকাতাষ 
'ফাঁবযা গেলেন । 

ক্ষেপা একাঁদন তাবামান্দিবের আঙনাষ বাঁসধা আছেন । সম্মুখে একদল দর্শনার্থী 
শিক্ষিত ভদ্রলোক, তান তাঁহাদেব দাহত দু-একাঁট কথা বাঁলতেছেন। পাশেই 
একটা পাতাষ তাবা-মাষেব প্রসাদ বাঁক্ষত। ক্ষেপা মাঝে মাঝে উহা হইতে 
প্রসাদ গ্রহণ কাঁবতেছেন ৷ তাঁহাব "প্র পার্ক কুকুবেবাও এ পান্র হইতে খাদ্য তুঁলফা 
নিতেছে। 

উপাস্থত ব্যান্তদেব মধ্যে সাঁইীথিযাব কষেকটি তবুণও উপাবষ্ট। কুঁকুবদেব লঙ্গে 
ক্ষেপাবাবাকে একত্রে আহাব কাঁবতে দেঁখিষা তাঁহাদেব বড ঘা বোধ হইতোঁছিল। 
অন্তর্যামী ক্ষেপা বাবাব দৃষ্টিতে ইহা এডাষ নাই । ইঙ্গিতে এ যুবক কয়াটকে ভাবিয়া 
তিনি নিকটে বসাইলেন। তাবপব নিজ হস্তদ্বাবা তাঁহাদেব পক্ঠদদেশ স্পর্শ কাঁধ 
বাঁললেন, “বাবাবা, এবাৰ কি দেখছেন 7” 

ঘুবকদল 'বন্সষে একেবাবে হতবাক হইযা ?গযাছে। ক্ষেপাবাবা এঁক ইন্দ্রজাল 
দেখানে সষ্টি কবিকা বসলেন! তাহাবা দেখল, মাধেব গ্রসাদভোজ? ক্ষেপা এবং 
তাঁহাঘ বয়স্য কুকুরদেবই কেবল মানবাকাত, আশপাশেব আব সব দর্শনার্থী ভদ্রলোকদেব 
আকাব মননষ্যেতব জীবেব। সাপ, কুকুব, বিডাল বুপে এক মূহুর্তে তাছাবা পাঁবণত 
হইযা গিষাছে। শীক্তধব গহাপুবূষ যেন প্রত্যেকের নিজগ্ব বাত্তকে জন্তু ও সবাীনূপে 
রূপাধিত কবিষা তুলিষাছেন । 

বলা বাহুল্য যুবকদেব স্বাভাবিক দঁষ্ট ক্ষণপবেই 'ফাঁবযা আসে । সৌদিনকাব 
সেই অলৌকিক আভন্রতাব সুফল ফাঁলতে দেখা যাষ, তাহাদেব চৈতন্যোদয় হয । 

ক্ষেপাবাবা বাকৃসিদ্ধ মহাপুবুষ । একবাব কোনোমতে তাঁহাব মুখেব কথাটি 
আদাষ কবিতে পাবিলে মৃতকঙ্প বোগী সম্পর্কে লোকেব আব ভষ ভাবনা থাকিত না। 
আবাব এ ব্যাপাবে মাঝে মাঝে ক্ষেপাকে যা বপর্দে পাঁডতেও হইত । 

সেবাব তাবাপীঠেব নগেন পাণ্ডা ক্ষেপাবাবাকে খুব ধাঁবধা বসেন, তাঁহাব পাঁবিচিত 
এক বোগীকে নিবামষ কাঁবতেই হইবে । ক্লোগীঁটি স্থানীষ জামরদাব, নাম পর্ণেচ্দু 
সবকার । ক্ষেপাকে পালাঁক কবিষা সযত্ে তাঁহাব কাছে নিষা যাওষা হইল । 

পথ চাঁলতে চীলতে নগেন পান্ডা ক্ষেপাকে বুঝাইতে লাগলেন; “বাবা, আগান 
রোগীব কাছে 'গষে বলবেন--এই শালাঃ উঠে বোস্, তোব বোগ সেবে গিষেছে। 
আপনাকে আব ?কছ? কৰতে হবে না।” 

বালকবৎ ঘহাপনরুৰ কাঁহলেন; “আচ্ছা লগেনকাকা, তাই বলবো । মাঝে মাঝে 
কথাগুলো 'াখষে দেবেন, ভুলে না যাই 1” 

বোগীব ঘবে 'িষাই 1কন্তু তাহাকে বাঁলতে শোনা গেল বিপবীত কথা ।/বাঁললেন, 



বামাক্ষেপা ১৭৯ 

“ও লগ্েনকাকা, এ শালা তো এখান ফট অর্থাৎ এ বোগীব আব কোনো আশা 

নাই, এখনই জীবনান্ত হবে । ্ 
কথা কাট বলাব সঙ্গে সঙ্গেই 'ক্ষৈপা পালাঁকতে আঁসষা বাঁসলেন, বোগীও তাযাগ 

কবিল শেষ 1নম্বাস। 

নগেন পাণ্ডা বড় হতাশ হইয়া পাঁড়য়্নাছেন । বোগীব আত্মীষস্বজন সবাই তাঁহাব 

অনুগত লোক, তাঁহাকে তাঁহাবা বড় ধাবা বাঁসবাছিল | ?িনিও ক্ষেপাবাবাব ভবসাতেই 

আশ্বাস দিষাছিলেন । বাড়িব পথে ফেবাব সময কু মনে ক্ষেপাকে অনুবোগ দিতে 
লাগলেন, “বাবাঃ ছিশছ, এখানে আমাব আব মানমর্ধাদা কিছু বইল না। এমন 
জানলে আপনাকে আম আনতাম না । 

কবুৃণ মিনতিপূর্ণ স্ববে ক্ষেপা বাঁললেন। “লগেনকাকাঃ তুম আমাব ওপব বাগ 

কাবো না। সাঁত্ই আমাব কোনো দোষ নেই । আমি তো তোমাব শেখানো কথাই 

বলতে চেয়েছিলাম, "কন্তু তাবা-মা এসে বে কানে কানে বললে-ক্ষেপাঃ ও কথা মোটেই 
তুই বলিসনে? ধলে দে--কট্ ৷ আমিও তাই বলে ফেললুম 1” 

বালকষ্বভাব এই বাকৃসিন্ধ মহাপ্বুষেব অহেতুক আশীর্বাদ অনেক সমষ ভন্ত ও 

দর্শনাথদেব 'বাঁস্মত কবিত। সেশ্বাব একটি তবুণী তাহাব তাৰ সঙ্গে তাবাপীঠের 

বিগ্রহ ও তাবাপঠভৈবব ক্ষেপাবাবাকে দর্শন কবিতে আসযাছে। ইহাদেব বাঁড 

বামপুবহাটে ! শ্ধমনে, পাবি্রভাবে, কিছ ক্ষাবেব খাবাব গেষেউি তৈব? কবিষা 
আনিষাছে। 

প্রণাম ফরিষা ভন্তিভবে উহা নিবেদন কধা মাহে ক্ষেপা পরম আনন্দে আশীর্বাদ 
কবিষা বাঁললেন, “বেশ মাঃ বেশ । তোব ধনেপাঘ়ে লক্ষ্লীলাভ হবে ।” 

কথা কয়টি শহীনষাই মেয়েটি কাঁদিতে শব? কাঁবল। দুই নধনেব অশ্রুধাবা আব 
থামিতে চায় না। ক্ষেপা বিরত হইবা পাঁড়লেন, ভন্ডদেব জিজ্ঞাসা কবিলেন। “হ্যাবে। 
ও কাঁদছে কেন ৯ 

“বাবা, আপনি ষে ঢালাও আশীর্বাদ ক'বে বসলেন, কিন্তু ও যে বিধবা! পত্র 

হবাব আশা আব কই ।৮ 
,  ফাঁদিসনে মা, থাম্। যা বলোছি। তা সবই হবে! তাবা-মা আমাকে যে বলেছেন 
তোব ছেলে হবে, লক্গসীও ঘরে থাকবে 1» 

ক্ষেপাব একথা ফাঁলিতে দোঁব হব নাই । কষেক বসব পবে এক ধনবান বাঁণক বৈফব- 

মতে এই তবুণীব পাণিগ্রহণ কবে 1 সন্তান-সন্ততি বিত-বিষব সবই এ মেঘাটিব হইযাছিল । 

দ্বাবভাঙ্গাব মহাবাজা সে-বার 'তাবাপাঁঠে উপস্থিত হইযা ক্ষেপাবাবাব গবণ নেন! 
মহাবাজা অপৃত্ক। সেইজনযই শাউধব মহাপুবুষেব আশীর্বাদ লিতে আইদহাছেন । 
সিপাইসাল্মী ও জাকিজনক দৌখরা, দে্পা দন্সংকোচে কাহলেন, “লগেনকাকা, এবা সব 
কাবা? 



সহ ভারতের সাধক 

“বাবা, ইনি দ্বারুভান্াব মহাবাজা, আপনাকে খুব ভীন্ত কবেন, ভাই দর্শন ফবতে 
এসেছেন” 

“সৌঁক কথা * আঁম শ্মশানেব ভিক্ষুক সামান্য লোক ॥ আমাৰ এখানে আবাব 
বাজবাজড়া কেন? তবে তো এখান থেকে জানাব লবে যেতে হবে 1”) 

সকলে প্রমাদ গাঁণলেন। অতঃপব মহাআভা লঃধাবণ বেশে পাঁদ্জত হইয়া একাকী 
বাবার চব্ণ দর্শনে আনেন । ঘহাপর্বের আশীর্বাদে তাঁহাব মনছ্কামনা পর্ণ হর, 
উত্তরকালে তান পূত্র লাভ করেন । 

ক্ষেপা বাঁলতেন, “আম বাবু তোদের শাস্তরটাস্তর বিহু বুঝলে শুধু তারা 
মাকে নিষেই আমাব ফারবার |” দত্যই তাই। ক্ষেপার সমস্ত দ্তায় তাঁহার তারা ঘা; 
আদ্যারশান্ত ছিলেন গুতত্রোত। দদ্ধকাম এই মহাদাধকেব লগ্ন জীবন 1ছিল এক অথ 
টৈতন্যে বিধৃত । 

খেবালখশৌমতো এক একদিন ছ্েপা ভাবা-নার়েব পূত্রাঘ আদর বদেল । কিন 
কোথাব তাহাব উপচাবন্উপকবণ? শাল্্নম্নত প্রথার পুজোর ধাব তান কোনোকালেই 
ধাবেন না! ভাবোন্ান্ত অবস্থার কোনো কোন্যোদন খান্দবে গগবা ভাবা-মাবের বিগ্লহেব 
সন্মহখে ধ্যানস্থ হন । চারিদিকে দণ্ডারমান থাকে উৎকাঁণ্ঠত ভন ও দর্শনা দল, 
আর থাকে তাঁহাব প্রনাদলোভনী অননচব কুকুরগোষ্ঠ9। ক্ষেপাব পূজার আদনশট্ধি 
বা ভূতগষধি বালাই নাই-_ তন ও খাস্ছীর অনুষ্ঠানও অবাস্তব । আদল উপচাব 
তাঁহাব গুখব 'াবান্তাব" রব, আর ভাবাবহবল আকুতি কাঁদপত হস্তে িলবপন্ত ও 
পুেবাজি অগ্পীল দেন বার বার আব দল নষলে বালতে থাকেন, “এই বেলপাভা লে 
মা, এই অল্প লে, এই জল লে, এই ফুলচন্দন আব বাঁললে ৮ 

এই পুজা তিনি নিজের খেবাল-খশীতেই লমাপ্ত কবেন। দেবাব পৃজাণ নর, এ 
যেন মাষেব উপব তাঁহাব ছেলেব দহজ আিকাবে এক অপ্ব বাল্য-ললা 1 

বাহিবেব বল্তু অবক্তু, বিরা-প্রতিন্রিরাব দিকে দষ্ট দেওবা"আত্বনমাহিত রন 
গ্রন্দেষে পক্ষে কোনোদিনই দন্ভব ছিল না, তাহাব প্রযোজনও হইত "না ।" মন্দিরেঃ 

কেহ এ দন্বন্ধে কিছ? বাঁলিলে অবলীলাব উত্তর দিতেন, "আমাব বাবা নেগটা, ঘা নেভ্টা, 
মারও তো অভ্যানটী হওবা চাই ! তা ছাড়া বাপ, আম তো নোকালক্পে থাঁকনে, 

থাকি আাগাব মাবেব সঙ্গে, মাবেব ম্মশানে। আমাব :আবাব কাকে ভঙ--কাকে 
দংকোচ 1? 

চর] দু 
চে 

তন্দাদ্ধ মহাশীধব লাকবুপে ব্যণাক্ষেপার প্রতিষ্ঠা এনমবে 'দগাবাদক"ছড়াইরা 
পড়ে । তাবাপাঁঠেব পূণ্যভুমভে ধাবে ধীবে সমাগত হইতে থাকে অগঁণত গর্ঠান্তকামীহ 
শাতনাধক ও দর্শনাথাদিল । ইহাদের অনেকেরই কাছে ক্ষেপাব বাহবেব বূর্পাট ছিল" 
অতি কঠোর । তাঁহার জামার নার্ত আর আগপশবহাবহীা বাহবাব্বণ প্রাধই$ 



বামাক্ষেপা ১৭৩ 

জাগ্বাইযা তলত বিদ্ময় ও ভাতপবর্ণ সম্দ্রম । কারণচক্ এবং পাঁজকার ধূমূকুগ্তলী 
। হইতে লত্যকার রন্াবদ বামাক্ষেপাকে শচীনবা 'নবার সৌভাগ্য িস্তু অনেকেবই 
হইত না। 

নিজের'চাঁবাদকে কুহোলকার এক বহস্যময় আবরণ টানিষা দিযা ক্ষেপা অনেক সময় 
অবাঞিত আশ্গন্তুকদেব হাত ছইতে আত্মবক্ষা কাঁবতেন। আপন অন্তবসন্তাব গভীরে, 
নিভৃত আনত্দে, মহাপবূষ সদ্দাই থাকিতেন একান্তভাবে ভবপুব | দীকন্তু আত্মদমর্পণের 
মনোভাব নিয়া যে সাধকেবা তাঁহাব শবণ নিতেন শুধ€ তাঁহাদেব কাছেই প্রকাশিত হইত 

. তাঁহাব দ্বুপাঘন রূপ ॥ লাভ কাঁরত তাঁহাবা তদ্মনাধনার গন নির্দেশি। 
দমসামীয়ক বাংলাব 'বাশস্ট শান্তসাধকেব ভিতৰ এমন লোক খুব কমই ছিলেন, যান 

ভারাপ্পীঠেব পাঁবন্ত পণ্চমূন্ডী আসনে বাঁসধা পীদ্বর পাথের সপ্ঘঘ কবেন নাই--আৰ 
ক্ষেপাব বিশাল ধক্ষপ্টে আশ্রষ গ্রহণ কারিষা হু নাই কৃতার্থ । তল্মীসদ্ধ মহাপুবৃষ 
ধনগমানন্দ দ্বামী এই ভাবাপুরেই মমশানে আসরা ক্ষেপার শরণ নেন, তাঁহার কৃপাষ 
সমর্থ হন ইন্টদেবীব সাক্ষাধলাভে | প্রচগাবত ও অগ্রচাবত আব বহু তথ্াসাধক 
কপাবাবার নির্দেশে মহাশান্তব আরাধনাধ ব্রতী হন। লাভ কবেন পবমা 'সাল্ধ। 

কৌলমার্গেৰ দুশ্চব তপস্যা ক্ষেপাকে উত্তীর্ণ কবে এক িবাট বরক্ষন্দবূপে | যে বিপুল 
যোগ্াবভীত ও অধ্যাত্ব্পান্ত তিন আহবণ কৰেন, সাধন জগতে তাহার তুলনা খুব 
কমই মিলে । অথচ এই অপাঁরমেষ শক্তিকে ক্ষেপা নিতান্ত সহজ ও হ্বাভাঁবিক ভঙ্গীতেই 
ঈচরাঁদন বহন কাঁবষা বেড়াইবাছেন। যোগাঁবভুতি সংহরব এই সামর্থ ছিল তাঁহার 

এক অতুললীর বৌশষ্ট্য । 
১৩১ট সালেব শ্রাবণ মাস। প্রায়ই চালযাছে আবরাম ধারা বর্ষণ । আজকাল 

ক্ষেপাবাৰা বড় ঘন ঘন সমাধন্থ হইয়া পড়েন | সোঁদন সাবা দিন-বাতেব সমাধি হইতে 
ব্যাছিত হইযা শান্ত দ্ববে ভ্তদেব ভাঁকরা কাঁহলেন, “দেখুন বাবাবাঃ সেবাবে মোক্ষদা- 
নম্দবাবাকে যেখানে সমাধি দিষেছেন, সেখানেই যেন এ দেহের সমাধি দেওয়া হয |” 

গঁক ছৃদঘভেদী কথা বাবা আজ কাহতেছেন ! ভভ্তেরা বুঝলেন; তাঁহান তিবোধান 
আসন্ন । সকলে বড় মযাঁড়রা পড়িলেন। 

দেহের অবস্থা দিনের পর 'দন কেবলই খাবাপের দিকে যাইতেছে 1 হব: াবণের 
রাঁন্রতে উদ্বেগেব আব মীমা ধাঁহল না। 'নিত্যসঙ্গী ভন্ত, নেবক ও লাবমেষ পর্ন, 
সবারই চোখে মুখে বিষাদের ঘন ছাধা। ক্ষেপা শেববাবেব মতো “ভানা-তাবা? রবে 
পাঁঠস্থান উচ্চীকৃত কাঁবযা সমাঁধন্থ হইযা পাঁড়লেন । এ সমাধিই তাঁহার মহা নন্যধি। 

অর্ধশতাব্বী ব্যাঁপযা শক্তসাধনাব পৃত িখ্যাটকে বশ্ষ্ঠদেবের আসনে বামাক্ষেপা 
জবালাইয়া রাখিষাছিলেন, এবাব সেই শিখাটি চিনতরে নির্বাপিত হইযা গেল । 



বালানন্দর ব্রজ্জচারী 

“পীতাদ্বব, পাঁতাজ্বন ! ওবে আর কবে তুই মান্য হবি ?” 
জননীব ব্লুদ্ধর্বব গ্রান্ই পণ্চমে উঠে, কত গালাগাঁলই কাঁবতে থাকেন । কিন্তু কে 

তাঁহাব কথা শোনে ০ দুর্দান্ত ছেলেকে নিধা জননী নগর্দাবাঈ'ব দূশ্চিস্তাব অবাঁধ নাই । 
পাঁতব মৃত্যুব পব দুঙ্খ-কন্টের মধ্য দিবা 'তান পত্ুকে মানুব কাঁবতেছেন । কিন্তু এ 
চণ্চল বালকেব দৌবাত্ব্যে স্বাদ্তিতে তাঁহাব িদ্বাস ফোলবাব জো কই ? 

উদ্জরবিনীব এক নাবস্বতন্রাঙ্গণকুলে এ বালকেব জঙ্গ, শ্াম্্পাঠ ও গুবুগিবি 
তাহাব কুলগত বান্ত। বাঁড়ব কাছেই এক পা্ডতেব টোলে তাহাকে ভার্ত কাবা 
দেওযা হইধাছে। 'কল্তু পুস্তকেব একাট গাতাও তাহাকে উল্টাইতে দেখা যাষ না। 

অবশ্য পীতান্ববেব সমবই বা কোথাব শিণ্রাব জলধাবাব বাঁকে বাঁকে, ভর্তুহাব 
এবং গোবখুনাথেব গূহাব সব সমযে সে আনাগোনা কবে! কখনো গহাকালেব পাব 
কুণ্ডে, কখনো বা সন্দীপন মীনব জঙ্গলাকীর্ণ আশ্রমে স্বেচ্ছামতো ঘ্দাববা বেড়ায । ভগ্ন 
পাঁবত্যন্ত পুরাতন প্রাসাদ; ভূতেব ভষে বাহাব কাছ 'দঘা কেহ ঘেঁষে না, সেখানেই 
বাতেব পব বাত কাটাইযা বালক বাঁড় ফিবে। এ দুবন্ত ছেলেকে নিষা নর্মদাবাঈ বড় 
বিপদে পাঁড়যাছেন 

মাযেব উত্মা একাঁদন চরমে পৌঁছিল। অবাধ্য ছেলেকে ধাবা আনমনা খুব 
খানবক্ষণ তান গালাগালি দিলেন । তাবপব উত্তোজত প্ববে কাঁহতে লাগিলেনঃ “ওবে 
দু'চাব ঘব যভ্রমান আর দু'এক বিঘা জাঁম, পম্বলেব মধ্যে তো এই । তাও দেখবাব 
কোনো লোক নেই। নিতান্ত অভাগা তুই, নইলে এ শিশুকালে তোব বাশেবই বা মত্যু 
হবে কেন? তোন ওপবই সব কিছ আশা-্ভবদা বেখে আগি বসে আছি। কিন্তু 
আমাব দুব্দন্ট। সংসাবেব কোনো কাজকম তুই দেখাঁবনে । বংখেব সবাই ক'বে 
এসেছে লেখাপড়া, দুপা) তাও তুই কবাবনে । হ্যাক বল দৌঁখ, তবে কি তুই 
নাধু হাব ৮ 

পতান্বব এতক্ষণ অভ্যাদমতো নীবব ওদাসীন্যে ভদনাগুলি হজম কাঁবতেছিল। 
কিস্তু মাধেব শেষ বাক্যাট তাহাব অন্তবে এক বিপ্লব বাধাইরা দিল । 

'নাধু হাঁব ৮ খাঁক বিচিন্ত সদ্মোহন এ বথা দুইটিতে। বালকেব অন্তর্লোকেব 
দ্বাবে কে বেন হঠাৎ এক অদৃশ্য চাবিকাঠি ঘূবাইবা দের, উন্মোচিত হয় 'বস্মংতলোকেব 
এক-আলোকিত দৃশ্যপট । পূর্ব জন্মের পাত্তিরক সংস্কান উদ্গত হয, লৃতনতব 
জনবনেব আস্বাদ তাহাকে প্রলুব্ধ কানবা তোলে । গাতান সম্পখে হইতে তত্্ণাৎ 
সে দুবে ছয়টিবা পালাঘ । - 

অতঃগব বালক এক অদ্ভুত কাণ্ড কাঁবধা বসে । যাহা কিছ জামাকাগড় ছিল নব 
পোডাইরা ফেলে, শবীবে লেপন ববে ভগ্মবাঁি, পাঁরধান কবে কৌপান 1 এবাব ভ্রননপকে 

- গ্িরা বলে, “না- গা, দ্যাখো দ্যাথো, লাত্যই আম সাধু হয়োছি ।+: 



বালানন্দ প্রশ্মচাবা ১৭ 

পাল ছেলেব কাণ্ড দেখিষা মা সববে হাঁসষা উঠেন । 

বালক পদতাম্ববেব সৌদনকাব এই সাধূবেশ িন্তু শুধু তামাশাতেই পর্ধবাঁদত 
হয নাই! অপরতর্ক মূহূতে জননী বালিযাছেন» তবে কি সে সাধু হইবে ? সে বথাবই 
গু্রবণ বাব ব।ব চাঁলতে থাকে তাঁহাব অন্তবে । 

অপ কবেকাঁদন পবেব কথা । শুভাবন দৌখযা জননী পাতাদ্ববেব উপনষন সংকাব 
কবান, ইহাব 'তিন-চাবাদনেব মধ্যেই বালক হঠাৎ গৃহত্যাগ কাবা চাঁলবা যাষ। 
সংসাবেব কোনো আকর্ষণ, কোনো বদ্ধনই তাহাকে সৌঁদন আটকাইযা বাঁখিতে পাবে 
নাই । ববস তাহাব তখন মান নয বংসব-নতান্তই এক অবোধ বালক । কোথাব 
কোন্ দেশে সে চাঁলযা গেল কে জানে £ বিধবা অননীব একমাত্র ভবসা ছিল পাঁতাম্বব। 
ছিল তাঁহার নষনেব মাঁণ। আজ তাহাব বহনে দুই চোখে নাঁমষা আদল অন্ধকার ॥ 

দ্বাদশ জ্যোর্তিলঙ্গেব অন্যতম, মহাকাল বিগ্রহ বিবাঁজত বাঁহযাছেন উদ্জীষনীব 
উপান্তে। নর্সদাবাঈ এই ।মহাকালেব মীন্দবে দিনেব পব দিন মাথা খখড়তে থাকেন 
পযুন্রেধ কল্যাণ কামনায়, তাহাকে 'ফাঁবষা পাইবাব জন্য আকুতি জানান বাব বাব। 

দীর্ঘ চালশ বংসব আঁত্রান্ত হয। তাবপব হঠাৎ একাঁদন নামিষা আসে মহাকালের 
কুপাব ধাবা; নর্মদাবাঈ 'ফাবষা পান তাঁহাব নষনমাঁণ পাঁতাম্ববকে । 

লোকম,খে পদুন্রেব সংবাদ পাইয়া পাগ্গীলনীব মতো জননী সৌঁদন দেওঘবেব তপো- 

বন পাহাড়ে আদিবা উপাস্থিত হয । দীর্ঘ বিচ্ছেদেব পবে এক 1সলন-দশ্য উদ্ঘাটিত হয । 
বেলা গ্রড়াইযা পাঁড়নাছে, আকাশের বুকে ভাঁসষা চাঁলষাছে কুলাষগামী পাখিব 

ন্বাক। বদ্ছা নর্মদাবাঈ আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছেন, “পীতান্বৰ । আমাৰ পাঁতাম্বব 1” 
কাহাব এ মর্ম আলোড়নকাবী আহবান * চণ্চল চবণে সম্মুখে আিবা দাঁছান এক 

সংদর্শন সন্ব্যাসী। আননে তাঁহাব গুম্ফ-্মশ্রুবাজ্জঃ শবে প্রকাণ্ড জটাব ভান মুহূর্তে 
কোথা 'দ্ঘা কি ঘষা গেল, ভাবাবেগে কাঁদ্পত সন্ধ্যাসী পাঁতত হইলেন বন্ধাব চবণে। 

অধুবকণ্ঠে ভাঁকষা টাঠলেন, “মা |” 
চল্লিশ বসব পবে জননীব কানে হাদয জুডানো ডাক আবাব পৌঁছিল। দন্্যানীব 

বুকে হাত দষা নর্মদাবাঈ তাঁহাব চোখেব দিকে দূষ্টি নিবন্ধ কাবলেন। হ্যাঁ, এই 
তো তাঁহাব পীতাম্বব । এই তো তাহাব গৃহত্যাগী উদাসী পু্র_অপভ্রকাব দিনে সে 
পাঁবাঁচিত হইফা উঠিযাছে বহুবিশ্রুত যোগা, বালানন্দ বর্নগাবী নামে । 

মাত পত্রের মিলনে নিস্তব্থ গিবাঁশখবে সোঁদন আনন্দের তবঙ্গু খোলা গেল । 
সঙগল নযনে জননী সবাইকে বাব বাব কাঁহতে লাগলেন তাঁহাব এ হানানো ল্ত্র উদ্বানের 
কাহিনী । 

ধ্যানধাবণা ও শিবার্চনাব মধ্য দিষা উদ্দনীতে তাঁহার দিন কষা স্ইভোছিন 
শম্ধসত্ত আাধকা একাঁদন বুবিতেঃ পাঁবিলেন, আন্তম সময তাঁহার এবর ঘনাইফা 

আসিতেছে । হাবানো পুত্রেব জন্য অন্তরে বান বাব জাগষা উঠিতেছে' হাহাকাব। 
মহাকালেব চবণে নিবেদন কাঁবলেন প্রাণের সংকজ্প, শেষ নিম্বাস ত্যাগ কাল্বাব থে 



১5৪ রিভারতেয়"্সাথক 

একবার [নি জীবনসর্বক্কপতাদ্ববকে'যেন টদেখিতশ্পানা। ইঞ্টদেব' াঁছাব সে ইচ্ছা 
পূরণ কাবললাছেন । 

সৌঁদন তান শিবজীণ পুজার পব পুত্রের কথা ভাবিষা য্াদতে ছিলেন। প্র 
আঁবিভূতি হইলেন, প্লেহপর্ণেষ্ববে কাঁহলেন' 'বোটঃ তোর প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ হবে । 
বৈদ্যনাথধামেব তপোবন পাহাড়ে তোব পরপ্ন বষেছে তপস্যাবত ৷ তাব এখানকার নান 
ঘালানন্দ। সেখানে চলে যা, হাবানো পুত্রকে আবার তুই 'ফিবে পাব 1 

ভ্রামজঘা যাহা কিছ? অবাঁশ্ট ছিল ধিরুয় করবা, নমর্দাবাইঈ একদল ভীর্ঘবান্রীর 
হন্ধে উদ্জাঁরনী ত্যাগ কবেন। ব্হ্ক্ছালে পর্টনেব পব উপস্থিত ছন তপোবন পাহাড়ে! 
এখানে মহাকালেব কৃপার মিলন ঘটে তাঁহাব পরন্রেৰ সঙ্গে । জননী মনে সংকন্প ছিল 
যাঁদ তাঁহার শেষ আভলাষ পূর্ণ হর, তবে ভাঁভভরে সওয়া লক্ষ ববচ্বূপনু উৎনর্গ কিবা 
দেবাদিদেব গহেম্ববেব তান পৃজা দিবেন । 

একথা শযীনবা নার সোধসাহে দকল কিছু বদ্বোবস্ত করিয়া দিলেন ? 
সংকাঁ্পত পূজা সমাপ্ত হইল। অঙঃগব কিছ্ীদন পযন্েব সেবা পাঁরচর্ধা গ্রহণ কাবা 
নর্মদাবাঈ প্রদ্থান কাঁরলেন সাধনোচিত ধামে । 

'পাতাদ্বর' বালা রেহপদ্্ণকণ্ঠে বালালদ্দকে ভাঁফবার আব কেহ এ দংসাকে 
রাঁহল না। 

উন্নাবংশ 'দভকেব দ্বিতার পাদে? এক ধর্মপ্রাণ লারদ্বভ শ্রাছাণবংখে বালানন্দ ব্র্ধচাবা 
মহারাজ জন্মগ্রহণ কবেন। পিতৃপৃব্ষ খাগ্রচ্চাব জন্য প্রীনন্ধ থাকিলেও, বাল্যকাল 
বালানদ্দ িক্ষালাভেব উপযুক্ত সৃযোগ প্রাপ্ত হন নাই । ভারপর নবম বদর বয়সে 
বৈরাগ্যের লণ্চাব হওয়াষ চিরতবে তিনি ঘর-সংসার পরিত্যাগ করেন । 

উপনবন সং্কাব মান্ন করেকদিন হয় সম্পন্ন হইরাছে। ছতিগধ্যে ত্যা্পৃত জীবন 
গ্রহণের মংকত্প ভান 'ছ্থিব কাঁধধা ফৌলযাছেন । অজগর লুযোগ বাবা একাঁদন 
'িশাকালে জননী ও আত্মীযধন্ধূদের অজ্ঞাতন বে বাহিব হইয়া পাঁড়লেন ঘর হইতে । 

কোথায কোনদিকে যাইবেন, ছু ঠিক নাই। একগনে 'ুধ; গ্রামের পর গ্রাম 
আঁতন্রম কাঁধ্না চালয়াছেন । 

আনদেশ্যভাবে পাঁতাদ্ধব পথ চাঁলতেছেন। গোখে মুখে উদাসীন ভাব, এক চতুর 
পথচারীর দাঞ্ট তাঁহাব 'দকে পাঁতিত হুইল । উপনধনের সমর সোনাব বালা, হাব, 
মাকাঁড়। বালককে দেওয়া হইয়াছিল তখনও সেগ্দাল ভাঁহার অন্দরে বাহঘাছে । চতুর 
পুথচারীটি সহজেই বুঝা নল? ঝোঁকের বখে বালক ঘর ছাড়া পালাইতেছে, এবার 
গুযোগ মতো তাহাব সোনাব গহনাগনল হস্তগত কবা দবকার | 

ভয় দেখাইযা গে কাঁহল, “বাছা, যাচ্ছো তো তুমি অনেক দূরে, দেশ- 
কিন্তু এসব অলংকাব পবে থাকলে রাকাতে লিলারনে প্রাণহানির আশচকাও 
রষেছে। এগুলো ববং আমার কাছে গাঁচছত রেখে যাও, ফেরবাব পথে আবার 
য়ে যেও 17 
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ার্বকাব চিন্তে পাঁতাম্বব অলংকাবগরীল থ্ুলিষা দেন। আবাব নিবৃদ্দেশেব 
যান্না শুবু হষ। সৌভাগ্যক্ূমে এক সাধুব সঙ্গে পথে তাঁহাব সাক্ষাৎ ঘটে। হান 
নর্মদা-পাবরুমাষ যাইতেছেন, ইহাব সঙ্গে পাঁতাম্বর 'ভাঁড়বা পাঁড়লেন। নর্মদার তাঁর 
ধাঁবয়া চাঁলষা উভষে উপনীত হইলেন গঙ্গোনাথে, বরদ্মানন্্ মহাবাজেব আশ্রমে । 
ববোদা শহবধ হইতে প্রার চল্লিশ মাইল দূবে নর্মদাতটে স্ববন্ভাঁলঙ্স গঙ্গোনাথ 

বিগ্রহ বিবাঁজত। ইহাবই এক পাশে মহাযোগী বগ্যানন্দ মহাবাজের আসনাঁট পাতা 
বহয্লাছে। সন্মূথে অথন্ড ধাঁন ও অখন্ড দীপক প্রজবাীলত। মহাপুবুষের 
চরণোপান্তে একাঁটবাব বসামান্র বালক পাঁতাম্ববের জদ্ম-জন্মান্তবের সাক সংখ্কাব 
জাগিয়া উঠিল। ব্যাকুলভাবে তান প্রার্থনা জানাইলেন, “মহাবাজ, আমাব কৃপা 
কবুন। আপনাব আশ্রষ 1দষে আমায় বক্ষা কবুন |” 

দেখা গেল। বালকেব এখানে আগ্রমনেব রহস্য, নামধাম লব যোগ্ীবব জ্ঞাত 
আছেন। প্রসন্নধধুব হাস্যে কাঁহলেন, “বেটা, এ তো খুব ভালো কথা । আসছে 
শ্রাবণী পার্ণমাব নাট শুভ, এ দিনই তোমায় আমি দীক্ষা দেব। কিন্তু অব আগে 
তুঁধ গাঁষে বিষে ভিক্ষা ক'বে আনো ॥ তোমাব দীক্ষার দিনে গাঁষের লোক আব নর্মদার 
সাধুদের ভোজন না কবালে চলবে কেন.” 

মহাপুবূষেব কৃপা ও আশ্রষ পাওয়া যাইবে, এ যে পবম সৌভাগ্যের কথা ৷ তাছাডা 
পীঁতম্বর শহনযাছেন, আজ অবাধ বরঙ্গানন্দ মহাবাজ কাহাকেও শিষ্যবুপে গ্রহণ করেন 
নাই। তাই এ আম্বাসবাণী শহনষা তাঁহাব আনন্দের অবাঁধ বাঁহল না। আবার এই 
সঙ্গে দৃশ্চিন্তাও হইল। দীক্ষাব দিন বহ? লোককে যোগাীবর থাওয়াইতে চাহেন। 
িচ্তু সে সামর্থ পীতাদ্ববের কই 2 

অন্তর্যামী মহাপুবূষ বালকেব মনেব কথা বুবিয়া নিলেন? এবার সহাস্যে নিজের 
ক্ষাব বাালাট অঙ্গযীল 1দিযা দেখাইষা কাঁহলেন, “বাচ্চা, তুমি তো জানো না, আমার 
এই ভিক্ষার ঝৃলিব ভেতব ঝাঁম্ধ [সাধ দুইই রয়েছে । কোনো চিন্তা করো না তুম?” 

ঘধানদ্নজীব এই ঝুিলটিব অলোক শান্তির কথা সে অঞ্চলে প্রচারিত ছিল । স্থানীয় 
সাহদসন্তদের বি*বাস ছিল; এই বলব কল্যাণেই গঙ্গোনাথ আশ্রমের আঁধবাসী ও 
অভ্যাগত সাধ্-সম্তদেব ভোজনেব ব্যবন্থা অবলীলায় সম্পন্ন হইবা যাইত 

পঁতাম্বব এবাব গ্রামে গ্রামে ধূবিষা ভিক্ষা কাঁবতে থাকেন । নবান সাধকেব সুন্দৰ 
সূঠাম রুপ ও ত্যাগববৈবাগ্য দর্শনে সকলেই মোহিত। তাঁহাকে পাহা্য কবাব জন্য 
সাধাণে গ্রামবাসী হইতে শব কাবিষা বড় বড় পাটিদাবের উৎনাহা হইযা উঠে। ভারে 
তারে আটা মযদা ঘি ব্্ধানন্দজীব এই বালক শিব্যেব দীক্ষা অনম্ঠানের দিনে তাহানা 
ঠা থাকে। মহাত্বাব 'ভিক্ষা-ঝূলির প্রতাপ পাতান্বর এবার উপলব্ধি কারতে 

হন। 

রদ শভলগে ব্র্ধান্ব মহাবাজ্ৰ তাঁহাকে নৈচ্ঠিক রচব তে দীন দিলেন, 
স নামকবণ হইল বালানন্দ। জ্যোতিঃমঠের আনন্দ উপারধিধারী পাধুকুলের 
অন্কনুপ্ত হইলেন পীতান্বব। 
অ' সা, (স১)-১২ 



১৭৫ ভাবতেব সাধক 

দীক্ষা গেষে বালানন্দ বরজোড়ে কাঁহলেন, “প্রভূ, গ:ব্দীন্গণা ি দেব, তা আমাষ 
আদেশ কবুন ৮ 

মহাপুবুষ উত্তর দিলেন, “বৎস, সদুব থাকেন সব কিছ; চাওযা-পাওয়াব উধের, 

তাঁকে তুমি কোন জাতক কন্তু 'দিয়ে খুশী কববে, বলতো? শধ্; একটি হবিতকী 

আমায় দাও । আর স্মবণ বেখো,; প্রকৃত গুবাদীক্ষণা ঝাঁদ্ধতেই নেই; বয়েছে সাদ্ঘতে। 
আমাব দেওযা এই বাজমন্মন সাধন ক'বে যে দাম্ধ তুম অর্জন কববে, তাই তুম আমাব 
উদ্দেশে নিবেদন কব । এই হবে প্রকৃত গুবুদাক্ষণা ৷ আব এতেই আমি প্রসন্ন হবো 1৮ 

নবীন রু্ষচাবী এবার সাধন-ভজ্রনে বত হইলেন । শীব্তধব গু প্রকৃত স্বব্প 
চেনা ভাব। এই মহাপুবুষেব ঘানষ্ঠ সাল্লিধ্যে আদিক্লা তাঁহাব ঘোগাঁবভাীতব লীলদ 
দৌখয়া শিষ্েব শ্রদ্ধা ও বিবাস দিনের পব দন বৃদ্ধ পাইতে থাকে । খাঁণ্চম ভাবতে, 
গবশেষত ববোদাঃ আমেদাবাদ ও বোম্বাই অঞ্চলে এই সিদ্ধ মহাপুবুষেব তখন খ্যাতি প্রাত- 
পাত্র অন্ত নাই । নর্মদা পাবক্রমাকাবী লাধূদেব চোখেও তাঁহার মর্ধাদা অসামানা । 

গঙ্গোনাথ আশ্রমে সাধূসন্ত আভাঁথদেব সেবা ও অন্ন বিতবণ লাঁগয়াই আছে। 
প্রীত বংসরই দুই একটি সমাবোহপূর্ণ হন্্র সেখানে অন্নাষ্ঠিত হয। তাছাড়া, অন্নকট 
ও দুভক্ষেব সময় আশ্রমের দ্বার িরক্লদেব জন্য সর্বদাই থাকে উন্মযন্ত। বলা বাহূল্যঃ 
এসব সংকটের সমযে প্রযোজনীয় ঘত 'কছ: দুব্য সবববাহ কলেন রক্ষানধ্ৰ মহাবাজেব 
গুণমূথ্ধ ভন্তেব দল । 

যোগাঁসদ্ধ শী্তধব মহাপুবুষেব খাদ্ধ ও সাদ্ধি নানা চমকপ্রদ কাহনী এ অঞ্চলে 
সে সময়ে প্রাই শুনা যাইত । 

একবাব মহাসমাবোহে ভাণ্ডারা চাঁলতেছে। ভোজন-পৰ গ্রাথ শেষ হইয়াআসিল, 
এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে কষেক শত লোক আসিষা উপাঁস্থিত। তৈবী খাদ্যের 
পাঁবমাণ খুব কমিয়া আসিষাছে; তাই আশ্রম ভান্ডাবেব কর্তা ভঁত হইবা অভ্যাগতদেব 
জন্য ছোট ছোট খিছাঁড়ব গোলা তৈয়ার কবা খুব কবিলেন । ব্র্গানদ্দ মহাবাজ তো ইহা 
দৌথিযা চঁটয়া আগুন । 

বাত ডাকিযা কাঁহলেন, “মুঝে মালুম হোতা হ্যাধ, তুঘ্ বাঙ্গালশকা 
কা, কমতি খানেওয়ালা। কাহে অন্ন ইতাঁন কমতি দেতে হো» পবা পবা 

চ টা কুছ চিন্তা নে” 1” 
একথা! বলিষা মহাবাজ তর্থান নিজ'হাতে বধিষা দেখাইলেন গোলাব আকাব কতটা 

বড় হইবে । কাজকর্মেব শেষে সকলে কিন্তু পাঁবস্মষে দৌখলেন, ঘোগখববেব স্পর্শের 
প্রভাবে এতো লোককে খাওয়ানোব পবেও ভাণ্ডাবে প্রচুব খাদ্য মজূত বহ্যাছে । 

স্থানীয় অগ্চলে দুর্ভক্ষ হইলেই ব্ু্ধানন্দ মহাবাজ তাঁহাব ঝুলটা নিবা বাজাবে 
বাহিব হইতেন ॥ সধাবণেব চোখে ইহা ছিল--অলপ্ণা মাঈব িদ্ঘ ঝোলা । সকলে 
সোৎসাহে এ ঝুঁলিব সামনে টাকাকাঁড় ও আহার্ষেব উপকবণ ঢালিবা দিত। তাবপব 
মহাবাজেব খিছুঁড়গোলা চাধাদিকেব আট-দশথানি গ্রামেব বৃতুক্ষদেব ক্ষুধা মিটাইত | 



বালানন্দ ব্রহ্ষচাবী ১৭৯ 
র্ 

ববোদাব গাযকোষাড ও শ্রহাবানী এই মহাপৃবূষেব খুব ভল্ত ছিলেন । সদানন্দময় 
্হ্মানন্দজী এক একাঁদন ববোদা প্রাসাদে ?গষা হাসিব তুফান ছুটাইতেন। একবাব 
গ্রাবকোধাড িউজী বাওকে তিনি হাসিতে হাঁসতে বলেনঃ “মহাবাজ আপনাব নাক 
একটা চাঁদিব তোপ আছে, তাব গোলা এক মাইল অবাধ যাষ 2৮ 

গাযকোষাড় কাহলেন, “হ্যাঁ ধাবাঃ বা শুনেছেন তা সত্য এ গোলা এক মাইল বাধ 
বটে” 

“আপনাব গোলাব দৌড় মানত এক মাইল, আব আমাব গোলা যাষ দশ কোশ। 
তবে এটাও শুনে নিন। আপনাব গোলা চাঁদিব তোপেব, আর আমাব গোলা-াখচুঁড়িব 1” 

উপাঁ্থিত সকলেই রন্জানন্দ মহাবাজেব এ কৌতুঁকে হোহো কাঁবধা হাঁসবা,উঠিলেন। 
ববোদাব বানী বমুনাবাই একবাব তাঁহাকে বাজপ্রাসাদে আমনাণ ভানান | নব- 

ধীক্ষিত বালানন্দজীও গুবুব সঙ্গে চাঁলষাছেন। পাঁথমধ্যে এক পববিচত গ্রাম্য ভন্ত 
মহাবাজকে ধাঁবযা ফোলিল। অনেক 'দিন সে তাঁহাব দেখা পাষ নাই ; তাই উৎসাহের 
সাহত ভিক্ষাব ঝুঁলিটি ভতি" কবিষা একগাদা শাকসবাজ ধা দিল । 

প্রাসাদে পেশীছিবামাত্ত বানী যমুনাবাঈ সহাস্যে বালা উঠিলেন, “দেখে মনে ইচ্ছে 
আজ আমাদেব ভাগ্য খদুব ভালো | বাবা মহাবাজেব ঝোলা একেবাবে ভার্ত। 'নিশ্চষ 
আমবা অনেক কিছ উপাদেষ বস্তু আজ খেতো পাবো ।” 

“মাঈ, ঠিক বলেছ । অনেক প্রসাদ তোমবা আজ এ বুলি থেকে পাবে 1” সোধসাহে 
বালিবা বসেন বরহ্মাননা্জী, “বল দেখি, কাব কি চাই ।* 

“মহাবাজ, আঙুব থেতে আমাদেব বড় ইচ্ছে হযেছে,” বানী মূনাবাঈ ভাঁবযাষ্ঠলেন 
*আঙুবেব সময এখন মোটেই লষ, দোখ যোগীবব তাঁর অল্লপূণণব ঝোলা থেকে পরান 
তা বাব ক'বে দিতে পাবেন কিনা ।? 

্ধানন্দ মহাবাজর সেই মৃহ্্তেই এক থোলা আঙুব উহাব ছভিতব হইতে টাঁনষা 
তুলিলেন। সহাস্যে কাহলেনঃ “এই দ্যাখো, আমাব মাঈব জন্য তো আঙুব ঠিকই 
গমলেছে ।” 

ভশ্তটি তাঁহাব এই ঝুঁলাটি কেবল শাকসবন্তি দিষাই ভাবষা দিযাছে। তাছাড়া, ও 
খতৃতে আঙযব গাওবাব কোনো প্রশ্নই উঠে না। এ সমষে ঝুলিতে এ দষ্প্রোপা ফলের 
আঁবিভীব দৌঁথষা তাঁহাব 'বিদ্মষেব সাঁমা বাহল না। 

পবিহাসীপ্রযতা ও আনন্দবঙ্গেব অন্তবালে প্রজ্জানম্দ মহাবা তাঁহাব অনা্ালা 
যোগশাঁগতকে বাখিতেন সংগোপিত: ভাই নর্মদাব এই ববপৃতেব স্ববৃপ উদঘাটন বৰা বড 
সহজ ছিল না । 

এই শাঁধব যোগীব আশীর্বাদ ও কৃপা কত দাধক ও মুমূক্ষূর জীবলকে যে সার্ঘক 

কাঁবষা তুঁিষাছে তাহান ইযস্তা নাই । 

?কশোব বালানন্দেব মাথায তখন পবিভ্রমা সন্ান্ত ববাব ঝেঁকি চাঙা বাঁদযাহে । 



১৮০ (ভারতেব সাধক 

গঙ্গোনাথ (আশ্রমে সাত-আট মাস থাকাব পর তান আবাব নর্মদা তব ধারা অগ্রসব 
হইলেন। 2 

এই: যান্রাপথে প্রখ্যাত সাধু গৌবাঁগকব মহাবাজেব সহিত তাঁহাৰ সাক্ষাৎ ঘটে! 
বৎসবেব পর বসব এই মহাত্মা নর্মদা পাঁবক্রমা কথিম্না বেড়াইতেন। অপাবমেষ ধাঁদ্ধি 
ও ?সাঁধ ছিল তাঁহাব করতলগ্গত। যোগ্ীবভুতির লীলা প্রায়ই তাঁহাব চলেফেবাব মধ্যে 
প্রকট হইয়া উঠিত। 

সঙ্গে অজন্ত্র শিষ্য, ভন্ত ও অনুবাগীব দল । সদাব্রত ও ভাণ্ডারা জমাযেতেব মধ্যে 
লাঁগয়াই আছে, মহাপুরুষ ধখনই নদীতটের যে ঘাটে বা যে মীন্দরে যান “দীরতাং 
ভুজ্যতাং রবে সে অঞ্চল মূর্খাবত হইষা উঠে । 

যোগীবব রক্গানদ্দের সাহত গৌবীশম্কবজীব বড় সথ্য ছিল 1 গকশোব বালানন্দকে 
তাঁহাবই দীক্ষিত শষ্য জানিয়া গৰম সমাদরে 1তাঁন তাঁহাকে আশ্রম দিলেন । 

এই শীধব যোগী ছিলেন বালানপ্দ বরক্মচাবীব শিক্ষা গর । তবুণ সাধক ই'হাব 
সাঁহত সাত-আট বংসব আঁতবাঁহত কবেন। 

অতঃপব) বালানন্দজীব জীবনে শব? হহ্ন দীর্ঘ পারন্রাজনেব পালা । অর্ধ শতাব্দীবও 
বেশী সমন্ন ভারতেব অগ্রাণত তীর্থ ও জনপদে তান ঘ্যাবষা বেড়াইতে থাকেন। 
পর্যটনেব ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দীক্ষাঞ্ুবু ব্র্গানন্দ মহাবাজেব চবণোপান্তেও 1তাঁন 
উপনীত হইতেন। এ সমযে যোগসাধনাব নানা শনগৃড পদ্ধাত বিক্ষাব সমযোগ তাঁহার 
াঁলত। গুঝুদেবে দেহবক্ষাব কাল অবাঁধ গঙ্গেনাথে এভাবে "তান যাতাযাত 
কাঁবতেন। 

নর্মদাব পাব্রমণ ?ছল বালানন্দজীব ভশবনেব এক পাব ভ্রত। এ ব্রত উদযাপন 
কাঁবতে 'গিষা তাঁহাকে বহ? কষ্ট ববণ কাঁবতে হব+ জীবনও 1বপন্ন হয বাব বাব। 

একবাব নর্মদাতীবেব মান্ডলা নামক গানে বালানন্দজী উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গে 
তাহার বাহষাছে একাঁট উদাসী সাধ। উভধেবই হাতে একাঁট কবিয়া ঝোলা এবং বস্ত- 
কদ্বলেব পটলী। সে সমযে এ অঞ্চলে প্রাযই ছুঁব-ডাকাতি হইতোঁছল, কাঁশনাব 
সাহেব স্বয়ং এজন্য পাঁবদর্শন কার্ষে আ'সয়াছেন। বাধলোব সম্মুখে তরুণ সাধ 
দূইটিকে দখা তর্থান তাঁহার্দের ধাঁবধা আনাইলেন। তাঁহাব সন্দেহ, এইসব 
অঞ্প বয়স্ক সাধ্বাই সুযোগ পাইলে ছুঁব-ডাকাতি করে, তাবপব বনাণ্লে উধাও 
হইযা যায । 

সাধ্দর়েব ঝোলার 'ভিতব খীজধা পাওয়া গেল ছোট দুইটি শাবল ও কুঠার । 
সাহেব রন্তচক্ষ; হইযা কাহলেন, “এবার প্রমাণ মিলেছে, তোমবা ওসব দিয়ে পদ কাটো; 
আব ট্ঁব-ডাকাতি কবো 1% 

বালানন্দ বাব বাব বুঝাইতে থাকেন, “সাহেব তা নয, এ শাবল দিবে আমবা 
কন্দমূল খখড়ে বাব কাঁব, তা খেষে প্রাণ বাঁচাই। আব এ লোহাব টাঙ্গ* কাজে লাগে 
পর্ণকু'টির বঁধবাব সময 1৮ 

কিন্তু এ ধ্বনের ব্যান্ততে কর্ণপাত কবে কে? (গাহেবের হুকুমে চাপবাশীবা পাধুদের 
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পোঁট্লা তন্ন তন কাবিষা খমভষা দোঁখতে লাগল তল্লাসীব ফলে পাঁধাছ্বীতি আবও জঁটিল 
হইল । দেখা গেল, একটি মোড়কে বেশ কিছুটা গাঁজা ও শঙ্খাবষ জুড়ানো বাঁহবাছে। 

সাহেব গাজ'বা উাঁওলেন, “দেখাঁছ তোমবা শুক চোব ডাকাতই নও, খুনী দপ্যুও 
বটে। এত বেশী পাঁধমাণ শঙখাঁবৰ বঙ্গে নিথে চলেছো কেন 2 নিম্চবই গোপনে এ 
খাইযে তোমবা মানু খুন কৰো । দাঁড়াও, তিন বসব ক'বে তোমাদেব জেল খাটাচি।৮ 

বালানদ্দ তাঁহাকে প্রাণপণে বূঝাইতে লাগলেন, গাঁজা ও শঙ্খবয পাব্রাজন-বত 
পাধুদেব প্রাযই দবকাব হয । বিশেবত তীর শীতেব বাতে, নর্দাব অনাবৃত তটে। এ 
বস্তু ছাড়া মোটেই চলে না। শীত নিবাবণে শঙ্খাবব বড় কার্ধকবী। 

সাহেব 'কন্তু দিছুতেই তাঁহাব একথা মানিষা গিনিতে বাজী নন। ধ্মকাইযা 
কহিলেন, “সাধু; এ শঙ্খাঁবষ এখান আমাব সামনে খেবে দেখাতে হবে, নইলে জেল খাটতে 
হবে পৃবো তিনাট বসব 1” 

বালানন্দর্জী প্রমাদ গাঁণলেন। জেল ভোগ কবাব চাইতে ববং শঙ্খাবষ খাওযাই 
ভালো । প্রাণ ধায যাইবে, কবেদখানাব অনাচাবেব মধ্যে তো আব মৃতকচ্গ হইবা 
ধাঁকিতে হইবে না। মোড়কেব মধ্যে বেশ কিছু পাঁবমাণ বিষ ছিল, দাহেবেব দণ্মথে 
দাঁড়াইযা সবটাই তান একেবাবে উদবদ্থ কাঁবলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বাাঁঝষা দিলেন, এ বিষের ক্রিবাষ ঘৃত্যু তাঁহাব আনবার্ 
বাধলোব সীঁমানাব বাহিবে, এক বক্ষতলে বাঁধা [তান দ্গী সাধুঁটিকে বাললেন, “ভাই, 
আমাব কণ্ততাল্ শুকষে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখাঁছ। কিছুক্ষণের ভেতনই 
মৃত্যু ঘটবে আমাব ৷ তোমাব কাছে আগাব অনুবোধ মৃত্যুব পব এ দেহটাকে নর্গদাব 
পান জলে ফেলে দেবে । তাবপব তুমি যেথায় ইচ্ছে চলে যেও ।» 

দেহ অগা হইযা আপসিযাছে, চেতনা বিল/প্ত হওবাব আব দোল নাই । এমন সমযে 

তাহাব অন্তবে উদ্ভাদিত হইযা উঠিল নর্মদামাঈব জ্যোতিষী শর্ত! ছ্েহগৃণ বচনে 
দেবী অভযদান ববিলেন, তাবপব হইলেন অন্তাহতা ৷ অতঙ্গব বালানন্দরজীব দংাবহাবা 
দেহটি ভূতলে লুটাইযা পড়িল । 

ইতিমধ্যে সাহেবের বাংলোষ এক হালপ্থুল পাঁড়বা বাব। তাঁহাব অহ্পবহদ্ক 
পাটি শিকাব হইতে খানিকটা আগে ফিবিযা আঁনষাহে। দগ্দীদের গাইত বাঁধা এক 
কাপ চা খাওষাব পরই অকস্মাৎ তাহাব ভেদবাঁম শবে; হর । নিকটস্থ শহব হইতে 
ডাভাব ডাঁকিষা আনাব পৃৰেই যুবকটি মৃত্যু ঘাঁটল। 

কামশনাবের পত্রের অসুখ শহীনবা স্থানীব এক জন্দরান্ত ভহ্ুলোক এদনবে দেখা 
কাঁবতে আসেন। সাধুটিকে অচেতন অবস্থা বৃতলে পাড়যা থাকিতে দোঁখযা তান 
চমকিষা উঠিলেন। শহনিনেন, পাহেব তাহাকে আটক বাঁববাছেন, এবং শত্খাঁবয গান 
কবিষা দে মৃতকহ্ণ হইবা আছে। 

সাহেবকে তান বুঝাইলেন, লর্বত্যাগী লাধুটকে এভাবে নির্বাতন কৰা মোটেই 
ভালো হয নাই। চিকিতসা বাবা সন কাযা ভুলিযা অগোঁনে তাঁহাকে নতি দেহো 
উচত। বলা বাহুলা, সাহেব ইতিমধ্যে নবম হইযা গণযাছেন। জন্্যাসী দুটিকে তখনি 
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[তান ছাড়িয়া দিবাব নিদেশ দিলেন । ভান্তারী ওষধ দ্বাবা বালানন্রজীকে বমন কবানো 
হইল, কমে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিবিয়া পাইলেন । 

পূরবোন্ত ভদ্ুলোকটির গৃহোকয়েকাঁদন বিগ্রাম করাবপব তান কর্মক্ষম হইয়া ওঠেন। 

আবাব শব: হয় নরদা পাঁরররমা । 
অনেকদিন পরে এ গাহেবের সঙ্গে নদীতীবের এক বনে তাহাব সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি 

তখন হাতে একাঁট শাবল নিযা কন্দমূল উঠাইতে ব্যস্ত ছিলেন । সাহেব চানলেনঃ এট 
সোঁদনকাব শঙ্খাঁবধ ভোজনকাবা সাধ্ ৷ বালানন্দ হাসিয়া কাঁহলেন; “সাহেব, এবার 
তো নিজেব চোখে দেখতে পাচ্ছো” শাবল দিষে আমবা সদ কাটিনে-বনজঙ্গল থেকে 

আমাদেব আহার্ কন্দমূল খদড়ে বাব কার 1"? 
সাহেবেব মনোভঙ্গীব এবাব পাঁববর্তন ঘাঁটযাহে। সলঙ্জভাবে তানি হাঁপতে 

লাগিলেন। বালানন্দজীকে কিছ? অর্থ ভেট দিবাৰ জন্য তান এসমযে খুব পাঁড়াপাঁড় 
কাঁবতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে রাজী কধানো গেন না। স্মিতহাস্যে উহা প্রত্যাখ্যান 
কবিয়া কাঁহলেনঃ “সাহেব, আমবা বনবাস? পাধ;, টাকা নিষে কি করবো? টাকা নেবাব 
ইচ্ছেই নেই, তাছাড়া, টাকা 1দষে এ অগ্চলে িকছ? কেনাও যায় না|” 

দাহেব সসম্দ্রমে টুপি উঠাইয়া স্থান ত্যাগ কাঁবলেন । 

নম্দা পাঁঞমাকাবী সাধুসঞ্তদেব বিশ্বাস, এ পথেব এলে-জঙ্গলে স্ব ?বস্তাঁবিত 
বহিবাছে নর্মদাম।ঈব কবুণা ও অলৌকিক শার্তাবভুতি । দেবী সর্বদাই তাহাব ভ্ 
গাধগন্তদের বক্ষা কবেন। পার্ক বালানঙ্দেৰ সাবাজাবনেব এক বিশিষ্ট অধ্যায় 

ছিল নর্মদা পাঁরকরমণ । গোড়াব দিকে গৌবণঙ্কবজীব জমাযেতেঃ তাবপর অপব সাধু 
মন্ডলীব সঙ্গে ঘুবিয়া ঘুবিরা পারক্রমাব কালে 'তাঁন «হু 'বাঁচন্র আঁভগ্তা সণ কবেন। 
দেবীব এঁশী শান্তব নানা প্রকাশও তাঁহাব সাধক জীবনকে প্রভাবিত করে । 

একবাব বালানদ্দজী একদল সাধুব সঙ্গে নদীতটেব এক অবণ্য গথ দয়া চাঁলয়াহেন। 
সায়ং-সন্ধ্যা তখন আতন্রন্ত। কৃষ্ণপক্ষেব বাত, চাঁবাদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আপযাছে। 
সাবাঁদন পথ চাঁলগ্লা সাধুবা সবাই অবসন্ন, ক্ষুাঁপপাসায় আব শাঁড়তে পারতেছেন না । 
হঠাৎ সকলে দেখলেন, বূক্ষতলে এক ভাল রমণী তাহাব গাভীটি সঙ্গে নিয়া চুপচাপ 
দাঁড়াইয়া রাহযাছে । 

বালানদ্দজী [নিকটে গিয়া কাইলেন, “মাঈ, বড় ভালো হল তোমাব দর্শন পেকে 
আমবা বাই ক্ষুধা তৃষণয় কাতব, রাঘ্রব মতো এই বক্ষতলে আশ্রয নেব স্থির কবোঁছ। 
এখানকাব পথঘাট আমাদেব জানা নেই । আমাদের জন্য শিগগ্ীব তুমি তোমার গাঁ 
থেকে কিছ খাবাব নিয়ে এসো । আমাদের প্রাণ বাঁচাও 1” 

ভীল বমণীব নয়নে হাসিব ঝালক। কাহল, “বাছা, তোমাদের কিছ? চিঞ্তা নেই । 
আমাব এই গরদব দুধ থেকেই তোমাদেব আজকেব ক্ষুধাপপাসা সব মিটে যাবে। পার 
নিয়ে একে একে দাঁড়াও, আমি দুধ দুয়ে দিচ্ছি তোমবা ইচ্ছেমতো গান কবো ।” 

জলপান হিসাবে সাধুদের সবার সঙ্গে আছে এক একাট লাউযেব তুদ্বা। রমণী 
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তাহাতে দুধ যোগান দিতেছে আব সাধুবা একেব পব এক আকণ্ঠ পান কাবিতেছেন। 
সকলেব দৃগ্ধপান সমাপ্ত হওয়ার পব ভীল রমণীগাভীটিপহ অবণ্যে অদৃশ্য হইযা গেল । 

এবাব সাধুদেব হংশ হইল | তাঁহাবা সংখ্যা তো নিতান্ত কম নন। এতগ্দাল 
লোকেব ক্ষুীপপাস্া কি কাবিষা এই গাভীব দুগ্ধে মিটিযা গেল? এ তো সত্যই বড় 
বিস্মষেব কথা | তাছাড়া এই ভীল বমণীই বা কেঃ কি জন্যই বা দুগ্ধবতী গাভনীট- 
সহরান্রে এই জনহীন অবণ্যে সে অপেক্ষা কারতেছিল ? নিকটে কোথাও গ্রামেব চিহঃ 
তাঁহাবা দেখেন নাই । সে তবে কোথায গেল । 

প্রবীণ সাধুবা কাহলেন, “ভীল রমণটীব ছদ্মবেশে স্বং নর্মদামাঈ-ই আজ এভাবে 
আমাদের কৃপা ক'বে গেলেন । এ অঞ্চলে মাষেব কৃপা এমান ক'নেই সতত ঝবে পড়ে ।” 

উত্তবকালে বালানন্দ বাঁলতেন, পাঁবক্রমাকালে আবও কবেকবাব নর্মদামাঈৰ অলৌকিক 
আবির্ভাব তান উপলাব্ধ কাবষাছেন। দেঁবীব কল্যাণহস্ত একাঁধকবাব গহন অবণ্যে 
তাঁহার প্রাণ লক্ষা কাবিষাছে। 

সে-বাব বালানন্দজী কামাখ্যা তীর্ঘে উপনীত হন । দেবীবগ্রহ দর্শনের পব একাদি- 
কলমে কষেকাদিন তান পাহাড়েব উপব সাধন-ভঙ্বনে আতবাহত কবেন। তাবপব এ 
অগ্চলেব অবণ্যপ্রদেশ পর্যটন কাঁববাব কালে হঠাৎ একাদন মাবাত্বক কলেবাষ আত্রাস্ত 
হইযা পড়েন | জোব ভেদরবাম শুবৃ হয । এনে গনে ভাবিতে থাকেন, এ জনশতনা স্থানে 
চাকতসক কোথাষ পাওয়া যাইবে £ এ মাবাত্বক ব্যাঁধর হাত হইতে আব নিল্কাত নাই, 
মৃত্যু অনিবার্য । 

শবীব এ:কবাবে অবসন্ন ॥ দাবা অন্তব পবমাতাব ধ্যানে নাবষ্ট কবিষা নিপ্পন্দভাবে 
[তিনি বন কাঁবষা আছেন। হঠাৎ দৌঁথলেন, এক 'দব্য কুমাবীমার্তি তাঁর সম্মুখ । 
মৃদুকণ্টঠে ততাঁন কাঁহতেছেন। “বর্মচাবা। তুই ভাবসনে ॥ এবাব তোব মবা হবে না। 
বেচে উঠাঁব। িদ্তু শিগথীব এখান থেকে প্রস্থান কবিস 1” 

থে টদৈবী দির্দেশেব*পব মর্তীটকে আর দেখা গেল না । অত্ঃপব বালানন্দ গভীব 
সূপ্তিতে মগ্ন হইযা পাঁড়লেন । 

পবেব দিন নিদ্রাভপ্মব পবে দেখলেন? এ মাধাত্ুক বোগ এক বানি মধ্যে এবেবাবে 

নিরামব হইযা গিষাছে। শৃধূ তাহাই নয, প্রবল ক্ষুধা-্তৃফাষ তান চণ্চল হইবা 
উাঠরাছেন। দুর্বল হাট নিষা গড়াইতে গড়াইতে দূরশ্থিত এক কৃণেব সম্মুখে গিষা 
কোনোমতে উপাস্থিত হইলেন । 

তাঁহাব অনুবোধে গ্রামেব মেষেবা মাথাষ দ্রল ঢাঁলবা দিল। দেহ বিধি হইল । 
ক্ষুধার পেট জালা যাইতেছে, অথচ কাহাবও প্রদত্ত অন্ন ভোজন কারবার তাঁহান উপযে 
নাই। ফাবণ, স্বহস্তে পাক কৰা অন্ন ছাড়া তান কিছ গ্রহণ কবেন না। 

এক ব্যান এ সঘয দৃবা কাঁবিয়া একটি ইটেব চুলাব উপব তাঁহাব লেট হি 
চাইয়া দেব । চ্বহস্তে উহা নাযাইযা নিষা বালানন্দ তাঁহাব ভোজন দমণ্ত কল্নে ॥ 
কলেরাব পবই এ এক 'বাচ্র কাণ্ড ! শীতল জলে ল্লান ও চুড়ি পা হহশের পর বালা” 

নম্দজী বিন্তু এবেবাবে সুস্থ হইখা উঠিলেন । 



১৮৪ ভাবতের সাধক 

কামাখ্যা হইতে 'ফাঁধবা আসিঘা বালানন্দজী তাববেশ্বব এবং অন্যান্য তীর্থ 
পটন কঁবিতে থাকেন । একবাব হুগলী জেলাধ ঘুবিতে ঘাঁবতে বান শযানতে পান, 
জলে*ববে এক জাগ্ুত ও প্রাচীন শিবাঁলদ বাহযাছে । জলেশ্বব পিব নামে উহা পাঁনচিত। 

দীর্ঘ বনপথ আতন্রম কবাব পব এই 'বপ্রহ তান দর্শন কবিতে আসলেন । সন্ধ্যা 
তখন উত্তীর্ণ হইযা গিঘাছে | ঘাঁন্বাঁট অত্যন্ত প্রাচীন, ভিতবে গৌনীপটন উপব আর্ধ- 
হস্ত পবিমাণ একটি 'শবাঁলঙ্গ । পাশেই বিছুটা উচ্চদ্থানে এক প্রাচীন গণ্চমন্ভীদ আসত । 

সা্হিত কৃূপেব জলে ইন্তপদ প্রক্ালন কাঁবক্লা বালানন্দজ্লী ভিতবে প্রবেণ ঝাঁনলেন। 
'বছূক্ষণ জপধ্যানে কাটিবা গেল । তাবপব দেখা দিল এক অদ্ভূত অলো 
চাবাদক হইতে মান্দিবের দেওবাল যেন তাঁহাকে চাঁপবা ধাঁনতেছে । আকাছা বাতাসে 
প্রচণ্ড ভীতগ্রদ হাহা বব! এক অদ্য শান্ত তুঁলিধাছে ঝাঁটিবাব আলোডন | 

হঠাৎ সেখানে দৈববাণী খোনা গেল, “ওবে, ভর নেই, তুই গণ্ষ্ডীন আসনে বদে 
অঘোব মন্দ জপ কব” 

'নাব্ট মনে বালানক্দ জপ আবন্ভ কবিলেন ৷ ধাঁবে ধীবে দদব্য প্রশান্ি ও আনধ্ডে 
সারা অন্তব তাঁহাব ভবপুব হইবা টাঠল। উপলাব্ধ কাঁবলেনঃ দেবাদিদেবের কপা 
গমালযাছে। 

বনি প্রভাত হইয়া গেল । পবাঁদন তাঁহাকে এই মাঁন্দব হইতে বাঁহব হইতে দৌখবা 
গ্রামে লোকেব 'বিদ্মষেব নীমা বাহল না। তাহাবা বলাবাঁল কাঁবতে লাগিল, “কে এই 
শাতমান সাধক? এ শিব মীন্দিবে বান্রিবাপন কৰা তো নবলেব পক্ষে সন্ভব নব 1 

সেবার 'তাঁন উত্তবাখণ্ডে ভ্রণ কীঁবতেছেন । এমন সমব এক শাতমান যোগ্ীপুষের 
সাঁহত তাঁহাব সাক্ষাৎ হয। বালানন্দজীর শিষ্য হেমচন্ছু বন্দ্যোপাধ্যাব ইহাব এক বর্ণনা 
গদযাছেন ৪ 

“কাগুড়া উপত্যকা ভাক্সুতে বাইযা গদুবহদেব গোমতীদ্বামীব নবট কিছযাদন 
অবস্থান কাঁরতেছেন ! সেখানে উভঘে একাঁদন ?নজ দ্র আসনে উপাঁবন্ট আছেন, এবুপ 
দমঘে এক মহাত্মা সেখানে আঁনবা তাহাদিগকে দর্থন দিলেন । কিছুক্ষণ বাণ্যালাপের 
গব এ সাধঃটি বিদাৰ হইলেন । একটু তফাতে বাইবান পবেই 'তাঁন "জিব গনদেব জর 
গুবহদের' বাঁলবা হাততাঁল দিতে লাগলেন । ইহা শনবা গবদেব ও গোমতীস্বামী 
বাহিবে আসলেন ও উত্ত সাধুটিকে দৌখতে লাগিলেন । উভবেই দৌথলেন বে, ভান 
জয গুবুদেব, জধ গুব্দেব বালতেছেন আর হাততাীল 'দতেছেন, অনান তাহার পা 
দুখানি ভূমি হইতে কিছ কিছ উপবে উঠিতেছে । 

“এনূপ কবিতে কাঁবতে 'তাঁন *ন্যমার্গে খেচবগামী। হইঘা এক উচ্চ পরত শিখবেব 
পদকে উঠিতে লাগিলেন ও কিছুক্ষণ পবে তথাব অদৃশ্য হইবা গেলেন । এই দৃশ্য 
দৌখবা গদুবুদেব চদতকুত হইলেন ও উত্ত সহাত্মাব সাঁহত উত্তমকুপে আলাপ-পাঁস্চৰ 
কাতে না পাবাষ দগথত হইলেন। অতঃপব 'নজশীনজ আপনে গফাঁদঘা আঁসবা 
গুবুদেব গোমতীদ্বামীকে এ মহাপুবুষেন ীবধঘ জিজ্ঞাসা কাঁবলেন। স্বামী 
জানাইলেন যে, তাঁহার লাহতও 'িশেবভাবে ইহাব পাঁবিঘ হব নাই । তবে আবও দু'এক 



বালানন্দ রক্ষচাবা ১৮৫ 

বাব ইহাকে দিয়ে আসতে ও খেচবগামী হইতে দেখিবাছেন। উপবেব কোন. শিখবে 

তান অবন্থান কবেন, সেখানে ?কভাবে অবস্থান করেন ও মধ্যে মধ্যে নিয় গ্রদেশেই বা 

কেন আসেন ইহা জিজ্ঞানা কৰা হব নাই। 
“পবে এই খেচব দ্ধ বিববষে বাক্যালাপ হওবাষ গোমতীস্বামী বলিলেন যে, 

এন্প অন্তত শান্ত এক বোগপ্রভাববলে ও দ্বিতীয়ত দুব্যবলে লাভ হব। যোগাঁবভীতর 

খবষব খাস্মে উল্লেখ আছে । দুব্যর্শন্তি বিষষে তান অবগত আছেন যে, পাবদ ালত 

একপ্রকার 'গুটকা' কোনো কোনো সাধ প্রস্তুত কাবতে গাবেন। ইহা মুখে বাখিলে , 

খেচবদ্ব লাভ হয। এ সাধুটিব এ খেচবত কি উপাঘে লাভ হইবাছে জানিতে পাবেন 
নাই।” 

শতধব যোগ? ব্রচ্জানন্দ মহাবাজের যে দীক্ষা বাঁজাট বালানদ্দেব জীবনে বোঁপত 
হব' উত্তবকালে তাহা পাঁবণত ও দার্থক হইব্লা উঠে, এক অসামান্য 'সদ্ধযোগীবূপে 
ভবতবর্ষেব যোগীসমাজে বালানন্দ কীর্তত হন । তাঁহাব এ সাফলোব গলে একাঁদকে 
বাহযাছে গুবু রঙ্জানন্দজীব কৃপা, অপবাঁদকে বিশিষ্ট মহাপুবূষদের শিক্ষাদান ও 
সহযোগিতা ৷ 

বালানন্দ বরহচাবীজন উত্তবকালে নিজ শিষ্যদেব উপদেশ 1দতেন “গক্ষিকা বন বাও'_ 
অর্থাৎ যেখানে বা িছ অধ্যা্বঅমৃূতেব সঞ্ঘষ দেখ, তাহা,.হইতে তোমাৰ ভাণ্ডাব 
সমদ্ধ কবিষা তোল। 

অধ্যাত্বপথেৰ এ আদর্শট তাঁহাব 'নজেেব সাধন-জীবনেও অন:সত হইাতে দেখা 
গিষাছে। 

ব্ধানন্দজী ও গৌবীশ্কব মহাবাজ ছাড়াও বালানন্রেব জীবনে আবও বধেকাঁট 
মহাপুবুষেব প্রভাব 'বস্তাবত হইষাছিল । নর্মদাতীবের মাক্ণ্ডেয মহাবাজেব নিকট 
তান হঠযোণেব দূবৃহ ক্রিরা সকল আধত্ত কবেন। তেমন কাশী ধ্ুবেশ্বব মঠেব 
মণ্ডলেশ্বব বামাগাবজীন কৃপায় বেদান্তের নানা সঙ্স্ তত্তবীবচাবে তান পাবদা হইযা* 
উঠেন । উত্তবাখণ্ডেব ভ্রিযুগীনাবাবণান্থত প্রাসম্ধ মহাত্মা মনপাঁগানিব নিকট বালানন্দজী 
এক সমবে নিগ্ড মল্তাদি লাভ কাঁবধাছিলেন। যোগীনাজ গ্যামাচবণ লাহিভীব কৃপাও 
তাঁহাব লাধনজাবনের একটি 'বাঁশ্ট অধ্যার়কে উন্মোচিত কাবা দেখ » উচ্চতব যোগ- 
পাধনাব বিষাদ ইহাব িকট তিনি শিক্ষা ববেন। 

নিদ্ব সাধক বালানন্দ ব্রহনচাবীব ভ্রীবনে অতঃপন দেখা যাষ গুবসভ্তাব মাহমমব 
প্রকাশ । বহু দন্যানী ও গৃহস্থ এ সমযে তাঁহাব সাধন-নিদেশ লাভ কাঁব্যা ধন্য হন্ন 
প্রথম দীক্ষিত শিবা বাঘচবণ বস শহাশধকে আশ্রব দানের পথ হইতেই তাঁহাব কপান 
ধানাটি দিগ্াবাঁদকে িদ্তাবিত হইতে থাকে | বামবাবুব সাহত বালানদ্দজীব দাম 
ও দক্ষাদানেৰ কাঁহনটি বড মনোজ্ঞ । 

কামাখ্যা হইতে াঁববাব পন তিন বাংলা মানা অঞ্চলে ঘোবা-ফেবা ববিভেছেন । 
এ সমযে একদিন তান বাণাঘাটে উপান্থিত হন । নামচবণবাবু সেখানকাব লাবাঁডভিশনাল 
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আফিসাব। ব্যবহাবিক জীবনে তান ছিলেন সাহেবা বুচিসম্পন্ন, ধর্মজীবনের দিকে 
ঝোঁক না থাঁকলেও সং ও কর্তব্যাণচ্ঠ ব্যান্তবূপে পাবাঁচত ছিলেন । 

এ সময়ে তানি এক বিপদে পাঁড়যাছেন। বাণাঘাটেব নিকট একটি ট্রেন দূর্ঘটন্য 
বহযুলোক হতাহত হুয। সাবাঁডাঁভশনাল আঁফসার বাম বস; এ সমষে কর্তব্য থাযথ- 
ভাবে পালন কবেন নাই বাঁলবা অভিযোগ উঠে, সংবাদপন্ে তাঁহাব +ববূদ্ধে আন্দোলনও 
চলে। গভর্নমৈপ্ট বাধ্য হইয্লা তাঁহার কৌফবত তলব কবেন। চাকু নিয়া টান 
পাঁড়বে বালষাও অনেকেব আশংকা হয । ফলে সাবা পাঁববারে তখন দন্তাব কালে? 
মেঘ ঘনাইয়া আসে । 

বামচবণবাবুব মাতা বড় ভান্তিমতী। একাঁদন তান ইঞ্টদেবেব চবণে পত্রের মঙ্গল 
কামনাধ প্রার্থনা জানাইতেছে, হঠাৎ অন্তব হইতে কে যেন বাঁলধা দিল, “তোদেব ভয় 
নেই। এক শীন্তমান সাধক এ গৃহে আসছেন বিপদ এবাব কেটে যাবে ।” 

একটু পবেই বাঞ্ধা জানালা "দিয়া তাফাইয়া দৌখলেন, জটাজ্টসমাম্বিত 'দব্যকাস্ি 
এক সাধু বাধলোব হাতাষ ঢকতেছেন। 

সাধ বামচবণবাবহকে কাহলেন, “বাবা, একটা বাথছালেব বড দবকাব পড়েছে। 
এখানকান লোকেবা বললেঃ আপান নাক একজন বড় শিকাকী। ভাবলাম, আপন-ব 
কাছে হয়তো এ বম্তুট পাওধা বাবে । সেবন্যই এলাম 1 

সাধূব দিব্যকান্ত এবং প্রশান্ত ম্র্ত দৌঁখবা বামচবণবাবুব মন ভি্জবা গেল। 
দুই একা ব্যাস তাঁহাকে দেখাইলেন, বল্তু পছন্দমতো নষ বাঁলবা সাধু ইহা হেণ 
কাবিলেন না। 

সামান্য একটুমান্র দর্শন, 'কিল্তু বামচবণবাবুব জন্মান্তবেৰ সবাক সংস্কার যেন সক্ষ 
সন্গে জাগযা উঠিল। সৌঁদন বান্িতে নিদ্রার ঘোবে তান এ সাধুর চ্বম্ন দেখলেন । 
অতঃপব অন্তবাত্মা হইতে কে যেন বার বার ডাকিয়া বাঁলতে থাকে, 'ওবে এ সাধবে দ্বাধাই 
তোৰ অভীন্ট দ্ধ হবে, এ*বই চবণে তুই আশ্রয় হণ কব ।? 

বামবাবু সপাঁধবাবে মহাত্মা শবণ 'নলেন। বেল দুর্ঘটনা সধা্ট থোলম'ল 
তাহার আশীর্বাদে একেবাবে চকয়া গেল । পকছীদনের মধ্যে বামবাব; ও তাঁহাক গ্্রীব 
সানব্ধ অনুবোধে বালানন্দ মহাবাজ উভয়কে দা প্রদান কাঁবলেন। 

গুরুর প্রতি বামচবণবাবুর ভীন্ত জমে দঢ় এবৈকানস্ঠায় পাঁণত হয়, সমগ্রা জীবনাট 
হইয়া ওঠে গৃবুমব । একবার তাঁহার পঙ্ঠেশে কাবব্কল: হওয়াষ উহাতে জক্ব্লোগচার 
কর, হয়, বামবাব; কিন্তু নিজেব উপব ক্লোরোফদম্ প্রয়োগ কাঁবতে দেন নাই । সাজ 
যখন দেহে অদ্দোপচাব কাঁরতেছে, তখন 1তান একন্ত মনে গুবুদেব বালানন্দ মহাবাজের 
চবণ ধ্যান কাঁবরা চাঁলষাছেন। বস্মরের 'বষয়, এ দময়ে 'তাঁন কোনো জালাযনুণ ই 
অনুভব ববেন নাই । 

এ ঘটনাব অব্যবাহত পবেই বালানঘ্দ মহাবাজেব এক পন্ন তাঁহাব কাছে আঁদষা 
পোঁছে। তান তখন গীর্ণার পাহাড়ে থাঁকিষা তপদ্যা কাঁবতেছেন। একাদিন ধ্যান 
অবহ্থাষ রামবাবধব অস্বোপচাবেব দ্যাট ছায়্াচিত্রের মতো তাঁহাব জন্মুখে বার বার 
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ভাঁসষা উঠতে থাকে। তান দেখেন শিষ্যের পঙ্ঠদেশে ছব ঈলানো হইতেছে, কিন্তু 
তাঁহাব 1বছঃমাত্র বেদনাবোধ বা কাতবতা নাই; গুঝুব দিকে ভাবে দা নিবদ্ধ 
কারযা আছেন । মহাবাজেব চিঠিতে এই তথ্যাঁদ জানিয়া বামচব্ণবাবুব আনন্দের 
্ীমা রাহল না । 

বালানদ্দজীর এক প্রবীণ শিষ্য ছিলেন, তাঁহাব নাম দয়ানাধ বা । দেওঘবে 
স্বামীপ্রীব কবগীবাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে পর্রসহ তান সেখানে বাস কাঁরতে 
থাকেন। একাঁদন গভীব বান্রতে এক বিষধব সর্প তাঁহাব প্রকে দংশন কবে? অবস্থা 
তংক্ষণাৎ স্কটাপনন হইযা উঠে । দবাঁনাধ ঝাকে ?কন্তু মোটেই 'বচাঁলত হইতে দেখা 
গেল নাঃ গুবুব চবণে প্রণাম জানাইধা 'নীর্বকাব চিন্তে তান তীহাব "নয়ত জপ- 
সাধনাষ বাঁসা গেলেন । 

এই প্রবীণ শিষ্যট এই সময়ে ধ্যানাবস্থায় এই অলৌকিক দ্য দর্শন কাঁবযা চম'কল্া 
উঠেন । 'তীন দৌঁখতে পান ষমদুতেব মতো কতকগীল বীবকটাকার ম্র্ত আশ্রমে 
প্রবেশ কাঁরতে উদ্যত 'হইষাছে, আব বালানন্দজী ভ্রিশূল হস্তে তাহাদের বতাঁড়ুত 
কাবৃতছেন ৷ ঝা'ব পনরটি কিন্তু সে বাত্িতে বিস্মষকববূপে বক্ষা পায় 

দেওঘবেব সান্নীহত,তপোবন পাহাডে বালানন্দ মহাবাজ এক সমষে তাঁব্র তপস্যায় 
রত থাকেন এবং অধ্যাত্ব'সাধনাব পাঁবণতব মধ্য দ্যা তাঁহাব যোগীজীবন সার্থক হইযা 
উঠে। বালানন্দজীর এই সময়কাব বহু মনোজ্ঞ কাহিনী বাঁহযাছে 

ভিস্ত হেমচন্দু বন্দ্যোপাধ্যাষ মহাশয এ সম্পকে লি'থযাহেন_-“একাঁদন তান গৃহার 
মধ্যে একান্তে আসনে উপাবিষ্ট ছিলেন। কতক্ষণ ধ্যানাবস্থায 'ছলেন মনে নাই, কিন্তু 
যখন চক্ষু উদ্মী'লন কাঁবলেন তখন দেখেলেন, এক বাঁচন্ত বংশবাশষ্ট সর্প তাহাব 'িশাল 
ফণাটি বিস্তাব কাঁব্যা তাহাব সম্মুখে রাহবাছে। এ সর্পেব আব একটু বিশ্টতা 
ছিল এই যে, মান;ষেব গোঁফেব মতো অনেকগ্ীল দীর্ঘ দীর্ঘ বোম তাহাব মুখে 'ছিল। 
ইহাকে দোঁখরা খহাবাজ কিছমমান্র ভাত হইলেন গ্যা। তাঁহাব ধাবণা হইল যে ইহা 
কখনও সর্প নহে, সর্পে্র বেশে কোনো মহাত্মা তাঁহাকে পৰীক্ষা কাবতেছেন। এইব্প 
মনে হইতেই ঘহাবাজ ভ্রাটক মদদ্রা অবলক্বনপূর্বক এ সর্গেব চক্ষুব সাহত নিজ চন্দ 
সংযোগ কাঁধলেন। ইহা কাঁবতেই না্পটি ফণা সংকোচনপূর্বক ধারে ধীবে গবাক্ষ দিয়া 
বাহর হইযা গেল। 

'অপব ঘটনাটি এইব্প। মহাবাজ নিয় ধর ফাছে বািতে একাকী শয়ন কাযা 
আছেন। তখন শীতকাল, এছন্য এবখান কম্বল তাঁহাব গারে ছিল। বাতি আন্দাজ 
একটা দুটার সমব তিনি বোধ কাঁবলেন যে, কে যেন তাহার গ্রাহইতে কদ্বলখান 
ফেলিয়া দিল। ইহা কাঁরতেই [ভান দাগ হ্যা উঠিলেন। দেখলেন যে, বন্বলখাঁন বাস্তাঁবকই ধুনিব 'িচে পাড়া আছে। এমন সমব দেখলেন যে, কে যেন তাঁহার 
সম্মৃথে দাঁড়াইযা আহে ও তাঁহাকে পাহাড়েব উপবে যাইবাব!জন্য হত কাঁবতেছে। 

হারা এ আহবানে 'কছুমাহ ভীত না হইয়া বা কেন ভাঁকতেছে জিজ্ঞাসা না কারা 
তাহার পিহনে পিহনে যেন একটা আবেশভরে উপরে চাঁলতে লাগলেন। এর্পভাবে 
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উপনেব গৃহা পর্যন্ত তাঁহাবে লইবা গেল । গুহা দিনের বেলাধ তালা বঞ্ধ ঝাঁবরাছিলেন 
ইহা মহারাজের বেশ গনে ছল। 'কল্ভু সেখানে যাইতে দৌখলেন গূহার দ্বাব খোলা 
বাঁহবাছে। যে তাঁহাকে ভাঁকবা আনযাছিলঃ তাহাকে আগে গুহার মধ্যে প্রবেশ 
বাঁধতে দোঁথলেন । মহাবাজ স্বপ্নাঁবন্টেব মতো গৃহাব মধ্যে গ্রবেশ কাঁবলেন। 

গিহা আঁতশব অন্ধকাবমপ দছল। এজন্য তখন পবণন্ত আহ্বানকাবীকে আব 
দোঁথতে পাইলেন না। গহান গভতব একটি দার্ঘঘস্থানে গহাবাজেব দরাধলাই ও 
বাঁত থাঁকত এজন্য অধ্থকাবে হাত বাড়াইধা উহাদেব তল্লাস কাঁবতেছেন, এবপ সমরে 
গুহাতে এক পবম উচ্জবল অথচ 'প্িগ্ধ বিজলীব আলোব মতো আলো হঠাৎ জ্ীলঘা 
উঠিল । এআলো এত পাঁরজ্কাব যে, মেঝেতে সে পাঁড়বা থাকলেও দেখা যাইত । 
পুুর্বোন্ত আইবানকাবীকে ?কন্তু দৌথতে পাইলেন না। মহাবাজের চিন্তা আদতে লাগল 
যে; (তান তখন জাগ্রত না জ্বস্নাবিষ্ট-এবপ ভাবতেই ?তাঁন যেন লমাধিদ্থ হইয়া 
গেলেন। 

“সকালে ঈনচেব ধ্ানতে মহাবাজকে না দৌখরা প্রথমে সকলে মনে কবিগ্লাছল যে, 
সহানাজ বোধ হয বেড়াইতে গিষাছেন। আঁধক বেলা হইলেও তাঁহাকে ?ফাঁবতে লা 
দোঁখযা সকলে উপবে গনহায় গেল। তখন গ্রাষ মধ্যাহ্ন বেলা । "কন্তু তাহাবা যাইয়া 
দৌখল, মহাবাজ তখনও ধ্যানস্থ । সফলেব আহবানে তাঁহাব ধ্যান ভগ্ন হুইল ও 'তাঁন 
ধনু বিববণ প্রকাশ কাঁরলেন ।% 

তপোবন পাহাড়েব এই তপস্যাময় জীবনেই জননী নর্মদামাঈব সাঁহত বালানন্দজীব 
সাক্ষাৎ হয । দেবাঁদিদের মহেম্ববের প্রত্যাদেশে চাল বদর পৰ আবাব মাতা-পূন্রের 
মিলন ঘটে । অতঃপর জননীব সেবা-পাঁবচর্ধাব শেষকৃত্যের মধ্য 'দিয়া বালানদ্জীব 
ব্যবহাবিক জীবনের সব ক? কর্ম ও কর্তব্যেব অবসান ঘাটবা যাব । 

বাধচবণ বসব িবোধানেব পব তাঁহাব পদ্ধী গুরুর জন্য এক আশ্রমভবন গ্রাতষ্ঠা 
কাঁবিতে ব্যগ্র হনা। এই ভন্তিমতাী শিষ্যাব আগ্রহাতিণয্যে ও অর্থান;কূল্যে কবণীবাদের 
আশ্রমাট ভ্যাঁপত হয। তাবগব এ আশ্রমকে কেন্দু কবিরা যোগীববেব কব,ণাধারা দিকে 
দিকে বতাবত হইতে থাকে। পর্বত্যাগী সন্যাসী পথ্য, মৌজা ও পূ্থানন্দ 
দ্বামী, অতঃপন এখানে আঁদরা বাস কাঁতে থাকেন । কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যাষ, গ্রাণগোপাল 
ম:খোপাধ্যাব প্রভাতি ভন্ত সাধকর্দেব আগমনেব পব হইতে থবে ধাঁবে শাক্ষিতসমাজে 
বালানদ্দদরীন গ্রভাবগ্রাতপাত্ত চাবাঁদকে ছড়াইয্লা পড়ে । 

শিষ্যদের অধ্যাত্ব-পরস্তাত সম্বন্ধে বালতে গিষা বালানদ্জী কখনো ফাঁক বা ফাঁকর 
অবকাণ বাখিতেন না। তানি কাঁহতেন_ 

চাবো গাঁবক্বামে বব 1শষ্য উত্বে ! 
তৰ্ হা গদবহ উস্কো পাকা ঠহবে ॥ 

তাঁহার এ চাব পবাক্ষাকে তান বাঁলতেন-_ঘর্ষণ তাপন, ছেদন ও ভাড়ন। গ্বুদেব 
যেন পাকা ক্বর্ণকাবঃ শিষ্যদেব জীবন দ্বাবা অলংকাব তৈর? কাঁবতেছেন। প্রথমে 



ত বালানন্দ ব্্ষচাবাী ১৪৯ 

পাথবে ঘর্ষণ কাবষা তান বুবিধা নেন- ধাতুঁট প্রকৃত সোনা, না কোনো মোঁক বন্তু। 
তারপব তাগন--ত্যাগ্ণতীতক্ষাব আঁগ্রপবীক্ষাব মধ্য দিষা বুঝা বায, খাবাপ ধাতুর 
ধমশ্রণ। মযলা ও গলদ কতটা কাটিয়াছে । সবটা সহজে িচকাঁশিত হব না? তাই স্থল 
গশেষে প্রযোজন হয ছেদনেব। শেষটাম্ খাট পোনা পবীক্ষাব জন্য আসে হাভুঁড়িব 
আঘাত বা তাডন। 

দনজ জীবনে যে কৃচ্ছত্রেত, তপস্যা ও ইঞ্টান্ঠা বালানন্দজী অনুসবণ কবেন, এ 
যুনেব সাধাবণ মানুষের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নষ। একথা তান জানিতেন, তাই 
সন্ন্যাসী ও বঙ্মচাবী শিষ্যদের জনা কঠোবতব পক্ষপাতী হইলেও মুমুক্ষ গহন্থেব জন্য 
সহজসাধ্য সাধনাব কথাই তান বালিতেন | অপাব স্নেহ ও লহান[ভূতিভবা তাঁহাব কল্যাণ 
হস্তাঁট তাহাদেব সাহায্যে সদা প্রস্যাবত থাকত । 

বালানব্দজী সে-বাব কাঁলকাতায় আঁসধা ববানগবে িছাদিন বাস কবেন। মহা” 
পুরুষকে দর্শনেব জন্য বাসস্থানের সম্মুখে লোকেব ভিড় লাগিয়াই আছে । এনমবে 
মহাবাজা তী্্েমোহন ঠাকুব একাঁদন তাঁহাব এক প্রাতানীধকে প্রেবণ কবেন। অনুবোধ 
জানান, বালানন্দজী যাঁদ কৃপা কাঁবধা তাঁহাব ভবনে এববাব পদার্পণ কবেন তান কৃতার্থ 
হইবেন। 

যোগীবব পাবহাস কাঁবিষা কাঁহলেনঃ “ঘতীন্দ্রমোহন যে 'মহাবাজ' তা আমি শুনোছ। 
এঁদকে আমাকেও আবাব বহ লোক “গহাবাজ' বলে সচ্বোধন কবে । এক মহাবাজেব 
কাছে অপব গহাবাজ এলে তাতে আব নিন্দা দি? শ্রহাবাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে একবার 
এখানে এলেই তো ভাল হয 1 

উপবোন্ত কথা কাট বাঁলবাই বালানন্দজী এক সিদ্ধ মহাপুবুষেব গঃপ উপা্িত 
ভন্তদেব শুনাইষা দিলেন £ 

নগবেব বাজপথে এক মহাত্মা সৌদন আসন িছাইবা বাঁদষাহেন। এঁদকে হঠাৎ 
হৈচৈ পাঁড়বা গেল, বহহ লোকলশকব সঙ্গে নিবা দে অণুলেব আঁধপাঁত দেখান দিষা 
আসতেছেন । সাধুঁটি একেবাবে বাজপথেব মধ্যন্থালে উপাবটে। অগ্রগামী বক্ষদদল 
তাঁহাকে সতর্ক কাবিষা দিল- এভাবে তাঁহাব বাঁসযা থাকা চাঁলবে নাঃবাজা আসিতেছেন। 

চক্ষু উদ্মীলন কবিষা সাধ সংক্ষেপে বাঁললেন, “মহাবান্রকে বল এখানেও এক 
মহারাজ বসে আছেন।” 

মহা বিপদ । সন্ব্যাসীব নাঁড়বাব যে কোনো লক্ষণই নাই । বন্গশবা বাজাকে সকল 
কথা নিবেদন কবিল। 'তীনও তাড়াতাঁড 'শাবকা হইতে অবতবণ কাঁব্মা সেখানে 
পেঁছিলেন। 

দন্যাসীব চবণে প্রণাম ফাঁবধা নহাস্যে কহিলেন, “শুনলাম, গ্রহ নাকি এক 

মহারাজা । 'কন্তু আপনাব ফোঁজ কোথায 7 
«“ফৌজেব কি দ্বকাব £ কেউ তো আমাব দুশমন নয 1” 
স্নাজা কাঁহলেন, “খুব ভালো কথা, কিন্তু বলুন দোঁখ। জাপনাৰ তোফাখানা 

ফোথায় ?” 



১১০ ভারতেব শাধক 

“কোনো খবচেন বালাই নেই--তবে আর তোষাখানা 'দীয় কি কাজ? আমাব 
যে “স্বদেশ ভুবনযেংবাজদ্বও আমাব বষেছে ব্রিভুবন জুড়ে, তাহলে মহাবাজা নষ 

তো কি?” 
মহাত্মাব বাণীন মর্ম বাজা বৃবিলেন, অতঃগব তাঁহাকে সাল্টা্গে প্রণাম কাঁবষা 

ঘাম্তাব এক পাশ 'দিষা চাঁলষা গেলেন । 

বালানন্দ ব্ষচাবীজীব গল্প বলা শেষ হইল । প্রোবিত কর্মচাবীটি এবাৰ 'ফাঁবষা 
গষা সাঁবস্তাবে সকল কথা মহাবাজা যতীঃ্দুমোহনকে জ্ঞাপন কবেন। বলা বাহুল্য 
এই িববণ শোনাব পব গহাবাজা কিছুটা লাঁচ্জত হন। এবাব ভীন্তপূ্ণ হদষে নিজেই 
তান বালানন্দ্জীব চবণতলে উপাঁ্থিত হন । 

যতীন্দ্রমোহন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা কাঁবলেন, তাঁহাব মতো সংসারীব কর্তব্য কি? 
এত গীবছ; বন্ধনেব জালে জাঁড়ত বাঁহযাছেন, মাঁন্তব জন্য কোন্ পন্হা নষা অগ্সব 
হইবেন 2 

বালানন্দজ কাহলেন, “মহাবাজ, আপ অব উলট যাইষে 1% 
কথাণটব মর্ম বঁঝতে না পাঁধিষা মহাবাজ তাঁহাব ?দকে জিজ্ঞাস নেন্রে চাহিথা 

আছেন। বালানন্দজী বুঝাইযা কাহলেনঃ “মহাবাজ। এখন আপনাব ধা কিছু আছে 
সবই এমীন থাকবে, শুধু আপনাব ব্ু্ধ ও দঘটভঙ্গশীটকে বদলাতে হবে । “সব গেবা? 
এ মনোভাবাঁটকে ঘঠীরয়ে নিষে কবতে হবে-সব তেরা'_অর্থাং নিজেব অহংবোধাটব 
স্থলে স্থাপিত কবতে হবে ভগবানকে । আপাঁন যে মাঁলক--এ বোধাটি ত্যাগ ক'বে হাতে 

হবে ম্যানেজাব। কোনো মাঈকে এ কথা বোঝাতে হলে, আমি তাঁকে বলতাম, _মাঈ, 
অব বা বন যাইযে 1” 

১৯০৬ সালে কথা বালানন্দজী গ্যরুধাম গঙ্গোনাথ আশ্রমে উপাস্থিত হইবাছেন। 
গু রক্ানন্দ মহাবাজ এ সমবে মহাসমাবোহে পব পব মহারদু যজ্ঞ ও মহামতত্যুতয যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান কাঁবলেন । একাঁদন হাঁসতে হাঁসতে তান বালানন্দজীকে কহিলেন, “বাবা, 
আঁম মবদেহ এবাব ত্যাগ কববো 1” 

“সে ?ক কথা গুবুজী আপানি ইচ্ছা কবলে আবও বহুকাল যে এ দেহ ধাবণ 
কবতে পাবেন 1৮ 

সরাক্ষিপ্ত উত্তব আসিল, “আউব নহীী” বহৃতি পৃবাণা হো গষা 1” 
মাথ মাসেব পূণ্যাতাঁথ । সৌঁদন প্রত্যুষফাল হইতেই নর্মদাব বধপুত ব্ধানদ্দজশী 

আপন কুঁটিবে ধ্যানস্থ হইষা পড়েন, এ ধ্যান আব তাঁহাব ভাঙে নাই। আশ্নমের 
এক প্রান্তে নর্মদাতটে বাঁসবা বালানল্দ জপ কাঁবতেছেন ৷ হঠাৎ দৌখলেন, রঙ্গমানন্দ 
গহাবাজ যে স্থানে আসন পাঁতষা বসেন তাহাব সাঁলীহত কুঁটবাঁট ধূধু কাঁবষা জবাঁলষা 
উাঁঠযাছে। তাবপন একাঁট আগ্রাশখা চকিতে সে স্থান হইতে উধ্বে উঠিষা দূর 
আকাশে মলাইযা গেল। বুবিলেন, যোগদববেব জ্যোতিঃ-সন্তা চিবতবে মবদেহ ত্যাগ 
কাবিষা চালিষা গেল । 



বালানন্দ বঙ্গচাবা ১১১ 

গুবুদেবেব দেহত্যাগেব পব আব সেখানে অবস্থান কাঁবতে তাঁহাব ইচ্ছা হয নাই? 

মহাযোগণ রক্ধানন্ন মহাবাজেব [তান প্রথম শিব্য এবং প্রিষ শিষ্য। গর্গোনাথেব গাঁদ 

গুবুজা তাঁহাকেই ?দিষা যান, কিন্তু গুবভ্রাতা কেশবানন্বজীকে এ গাঁদতে ছ্যাপন কাঁবয়া 

বালানন্দ দেওঘবেই প্রত্যাবর্তন কবেন। 

ইহাব পর দর্ঘ [দন গত হইযাছে। কবণীবাদ আশ্রমের প্রঙগাবের সঙ্গে সঙ্গ 
ঘোগদ্ববেৰ ভন্ত শিষ্যেব সংখ্যাও কম বাঁদ্ধ পাব নাই । আনন্দ ও কল্যাণের উৎবুপে 

গাব বৈদানাথধামে বালানন্দ মহাবাজ তখন অবস্থান কাঁধতে থাকেন। অতপব ধাঁবে 

ধারে একদিন এই জীবন-লীলানাট্য আঁদযা পড়ে তাহাব শেষ দশ্যে। 

১5৪৪ সালের ই৬শে ঈ্োচ্ঠেব মধ্যরানে যোগীবব পবমাত্মায় লীন হইষা যান। 

নব বংসব বসে উজ্জীবনীব মহাকাল জ্যোতিলঙ্গেব পাদপাঠ হইতে শুবু হব যে 

মহাজীবনেব আভযান্রা, বৈন্যনাথ ব্যোতাঁলদ্েব পবমসন্তাষ সৌঁদন ঘটে তাহাৰ 

পাঁরনমাপ্তি। 
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- স্বামী নিগমানন্দ 
রানি তখন প্রায় আটটা । সংপারভাইজাব নালনীবাবুর দণ্তবের কান্তকর্ম তখনও 

সমাপ্ত হব নাই৷ জীমদাবী সেবেস্তার কাগঞ্সপন্রগরীল সম্মুখে ছড়ানো, নিবি মনে 
[তান কয়েকাঁট ছাটল বিষয়ের কথা ভাঁবতেছেন। হঠাৎ গূহেব বাতি একটু নিং্রুভ 

হইয়া গেল । 
ব্যাপাবগক। দৃষ্টি ?ফনাইতেই নাঁলনশবান্ত সাবস্মষে দোঁখলেন তাঁহান স্তর 

অদূবাস্থিত টোবলাটব সম্মুখে দাঁড়িইরা রাহয়াছেন। কিন্তু এ বে একেবাবে অসম্ভব 
রা তিন মাস পূর্বে স্রীকে গতীন জ্বগ্রামে বহুদুবে পাঠাইবা দিবাছেন। অবস্নাং আজ 
এ সমর সে এখানে "ক কাঁরক্লা আসবে ? পবক্ষণেই বীঝলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাব স্তর 
সশরীরে এখানে উপাদ্থত হন নাই, তাঁহাবই এক আপবাঁবী মার্ত আজ এখানেঃ ক জানি 
কেন আত্মপ্রকাশ কাঁব্যাছে ৷ 

রন্তু এই ছাষামীর্তই বা তাঁহাব সম্মুখে এভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন 2 দানি 
বিদ্রমের জন্য এব্প দেখা যায় নাই তো ? বার বার দুই চোখ রগড়াইবা আবাব সৌর্দকে 
তান দষ্টি নিবদ্ধ কাঁবলেন। মার্তীট িন্তু তেমান আবিচলভাবে দাঁড়াইরা রহিষাছে। 
দ্রমই যাঁদ তাঁহার হইবে, তবে এ ছাধামর্ভ এমন 'স্থিন হইবা থাকবে কেন? তাঁক্ষ 
দিতে চাহিধা দেখিয়া তাঁহাব মনে হইল এ অথবীবপ শুর্তব ম:খাঁট বড় বিষাদাচ্ছন । 

হঠাৎ নালনীকান্ত সজাগ হইযা উঠলেন, তাঁহার অন্তবে এক অভ্রানা ভযেব সঞ্চাব 
হইল । “কে তুম; কে তুম 1'--বাঁলরা ?তাঁন উচ্চ দ্বরে চীংকার কাবিযা ীঠুলেন। 
ভূৃত্যটি পাশেব কক্ষেই থাকে, ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভান সে ছুটিধা আমে । উভবে তন্ন 
তত্ব কাঁরষা সব খখাজঘা দৌখলেন । কই, কেহই তো কোথাও নাই । অশবীরী নাবী 
ইতিমধ্যে অদশ্য হইবা গিধাছেন । 

নাঁলনীকান্ত বড় 'িন্তায পাঁড়লেন। এছায়ামযৃর্ত তাঁহার প্রাণাপ্রবা পল্লী মৃত্যুব 
হত বহন কাবা আনে নাই তো! চিঁঠপন্তরে অবশ্য এ করাদিনেব মধ্যে কোনো সংবাদ 
তান গান নাই । তাঁহার বর্তমান বম্মস্থান(টিব নাম নাবাধণপব, উত্তববন্ষে দিনাজপুর 
ছেলাব অন্তর্থত। এখান হইতে তাঁহাব দ্বগ্রাম, নদীবান কুতুবপব কম দুবেব পথ নব । 
চিঠি এখানে পেপীছবাব পূর্বেও অনেক 1কছ? ঘটিষা থাকিতে পানে। নাঁলনীকান্ত বও 
ডীগ্ন হইবা প্াঁড়লেন, তবে কি ?তাঁন আঁবলদ্বে দেখে বওনা হইবেন ? 

কল্তু তাহাই বাক কাঁরক্লা পারা যায়» জ্রামদাবের কবেকজন আমনের কাজ 
তত্তবাবধানেব ভাব এখানে তাঁহার উপব ন্যস্ত ধহিবাছে, কর্মদক্ষতা ও নততাব জন্য 
তাঁহার উপর কর্তৃপক্ষেব অগাধ বিষ্বান। অর্বোপাঁৰ নাঁলনীকান্তেব উপব আজ্মকাল 
তাঁহাবা বড় বেশী নির্ভর কাঁধতেছেন। এ অবস্থাধ হাঠাৎ কাকর্ ফৌলঘা চাঁলবা 
বাওরা নিতান্ত অসঙ্গত। তাড়া বিশ-বাইশ দিন পবেই দুর্থাপজা আসিতেছে ॥ 



স্বামী নিগমানন্দ ১৯৩ 

ভাবিলেন, হাতেব কাজগাল তাড়াতাঁড় শেষ কাঁবষা পৃজাব সমবই ববং একেবারে 
বেশী ছুটি বিযা বাড়ি যাইবেন। 

পর্বাদনেব ভাবেই কিন্তু এক পন্ধ আসল, নালনীকান্তে স্ত্রী খুব অসদ্থ। সংবাদটি 
পাইযা তাঁহাব দূম্চন্তাব অবাঁধ বাঁহল না, তবে 1ক হীতিনধ্যে স্ত্রীব গ্রাণীবষোগ হইযাছে» 
ঘৃত্বাব পরেই ক তাই তাঁহাব ছাযামার্তটি এভাবে নৌঁদন দর্শন দিষা গেল? কিন্তু 
গবলোক, পনজন্মি, আত্মা প্রভীতিতে তাঁহাব মোটেই বিশ্বাস নাই । তেমন কিছ দূর্ঘটনা 
ঘট নাই বাঁলষা মনকে প্রবোধ ?দতে লাগিলেন । 

নালনীকান্ত স্ত্রীকে বড় নাবড়ুভাবে ভালোবাসেন । নিজেকে নিজে যতই তিন 
বুঝান না কেন, দুাশ্চন্জব জ্বালা হইতে কোনো মতেই আব নি্কীত পাইতোঁহলেন না। 
কান্রকর্ম সব সমাপ্ত কাঁবষা পূজাব ছযটতে 'তীন জ্বশ্রাম কুতুবপুব বওনা হইলেন। 
কিন্তু গৃহে উপস্থিত হইযাই শুনলেন, জীবনসাঙ্গনী আর ইহজ্গতে নাই। পড়ীগত 
প্রাণ নীলনীকান্ত শোকে মূহ্যমান হইধা পাঁডুলন ৷ 

প্রকীতচ্থ হইবাব পব হিসাব কাঁবধা দৌখলেন, তাঁব কর্মস্ছান নারাষণপূবে যে সময়ে 
তান স্্ীত্র ছাষামূর্তি দর্শন কবেন, কুতুবপৃবের বাডিতে উহার ঠিক চাবদ'্ড পূর্বে 
ঘাঁহার লোকান্তব ঘটে। 

এ অশবীবী মূর্ত আবও দূইবাব এ স্মষে তাঁহার সম্মুখে আসষা উপস্থিত হষ। 
বিরহাবধৃব নাঁলনীকান্তেব কাছে কোনো জাগাঁতক বস্তুব আকর্ষণই সৌদন আব নাই। 
কিন্তু পরলোকবাসনী পড়ীর সাঁহত সাক্ষাতের জন্য, তাঁহাব সাঁহত যোগাযোগ স্থাপনের 
ছন্য, অন্তর তাঁহাব বড় ব্যগ্র হইষা উাঠল ॥ প্রেততন্ত্ীবষযক গ্রন্যাদি পাঠ, মাদ্রুজের 
আদেবাবে গিষা থিষোসাঁফস্টদেব সাহায্যে প্রেতলোকেব সাঁহত যোগাযোগ হ্হাপন, 
ইত্যাদি অনেক ?িকছুই কাঁবলেন। কিন্তু সবই বৃথা, কোনো কিছুতেই শান্ত লাভ 
হইননা। /মৃতা পড়ীব সাঁহত মিলনেব তাঁরুতা কেবলই বাঁড়া চাঁলল। 

নাল্নীকান্ত এখন শুধ্ পবলোক ও অলোকক রাজ্যেব তন্তও উদ্ঘাটনেব জনা পাগল। 
দিবারাত্র এই উদ্দেশ্যেই ঘরুীবষা বেডান। কে তাঁহাকে সুক্ষমতম লোকের বার্তা 
আনিয়া দিবে, 'প্রবতমা পত্রীব সাঁহত বহ্বাগ্ঘত যোগাযোগ নাধন কারা নিবে 
কোথাব সেই শীস্তমান পথগ্রদর্শক £ এই টিন্তাযই তান সদা ব্যকুল। 

এ সমষে একাঁদন কাঁলকাভাব আসা তিনি স্বামী পূর্ণানন্দ পবমহংসের বথা শ্রবণ 
করেন। এই মহাপুবৃষ পূর্বাশ্রমে ছিলেন বিখ্যাত ডাফ কলেজেব বিজ্রান বিভাগের 
অধ্যাপক । তন্তুসাধনাব ?সন্ধ বাঁলবা এসময়ে তাঁহার খুব প্রাসপ্ধি। নাঁিনীকান্ত 

ঘাই তাভাতাড়ি তাঁহার নিকট ছুটিষা গেলেন। 

সকল কথা শুনিষা পূর্ণানন্দস্বামী সপ্ধেহে কীহলেন, “বাবা? ভীম তোমাব স্কে 

পেতে ব্যদ্ত হয়েছ, ন্তু সেই স্ত্রী এবং দবম্বেষ যে কোনো স্ত্লেক গাছে, যে 

াদ্যাশীশুর ছায়া। তুম শুধ্ এ ছায়ার সম্খানে যে শীত বার করবে তা বর 

ছা' হা, (স১)৯৩ 



১৯৪ ভাবতের সাধক 

মহামাধাকেই তো লাভ কবতে পারো । 'সাঁগ্ধ লাভ করলে দেখবে, সব ছুই তোমাৰ 

করায়ত্ত [” 

মহাপ্বুষেব এই বাণী নাঁলনীকান্তেব দগ্ধ প্রাণে শান্তিবাবি সিন কাঁবষা দিল । 

সকাতবে ?তীন তাঁহাব কাছে দীক্ষা প্রার্থনা কাঁবলেন । স্বামীজী উত্তব দিলেন, “না 

বাবা, আমি তোমাব গুব নই । তোমাব গু নাদষ্ট বষেছেন। সমরমতো তুমি 

তাঁব দেখা পাবে 1৮ 

এবাব গঃবুলাভেব জন্য নাঁলননীকান্তেব মনে*তীন্র ব্যাকুলতা জাঁপযা উঠিল। যে 
বাঁবয়াই হউক, সদগুবুব সঞ্ধান কাঁবয়া দীক্ষা তাঁহাকে নিতেই হইবে। এসমযে 
কার্যন্থছল নাবাষণপুবে থাকতেই লাভ করেন 'তাঁন এক অলৌকিক আঁভজ্ঞতা । 

তান গনজেই এ আঁভজ্ঞতাব মনোজ্ঞ বর্ণনা দিষাছেন,-“সে এক আশ্চর্য ব্যাপাব ! 
এক বাঘিতে ঘবেব মধ্যে শুষে আছ; জানালা দবজা সব বদ্ধ, ঘুম হয নি, তন্দ্রা এসেছে 
মাত্র, এমন সময় এক জ্যোতির্ময় সৌম্যমার্ত মহাপুরুষ আমায় ডেকে বললেন” নাও 
বস, এই মন্ম নাও। তুম মন্মলাভেব জন্য ব্যাকুল হয়েছ, এই আঁম তোমাব জন্য মল্জ 
নিয়ে এসোঁছ ধব। শীক গন্ভীব সে স্বব ! আম হাত পেতে সেটা নিলাম । মহা- 
পুবুষেব অঙ্গজ্যোতিতে অন্ধকাব গৃহ তখন আলোকিত হযে উঠেছে। সেই আলোকে 
গপন্ট দেখা যাচ্ছিল- একটা পাতায় ক যেন লেখা আছে । কাছে দেশলাই ছিল, তাড়া- 
তাঁড আলো জব্বালিষে দৌঁখ। গিজবপন্র রন্তচচ্দনে লেখা একাক্ষরী এক মন্ত্র । 

“এটি কি মন্ত্র, কেমন ক'বেজপ কবতে হয-_তা জেনে নেবাব জন্য যেমান মন্মদ্াাতাব 
উদ্দেশে মুখ তুলে তাঁকয়েছি, দৌখ ণতাঁন আব নেই । শদব্যমযুর্ত অদৃশ্য হযেছেন। 
ঘবেব দবজ্জা-জানালা সব পর্ববৎ বম্ধ। দুষাব খুলে পাতি পাতি ক'বে সব জায়গা 
খুজলাম। পেলাম না, অবাক হলাম; মন যেন কেমন হয়ে গেল। ঘবে এসে মেবেষ পড়ে 
আকুঁলশবকুলি কবতে লাগলাম । চোখেব জলে আমাব বুক ভেসে যেতে লাগল । 
আমাব মনে হন-_এাঁক তবে স্বস্ন £ না-স্ব্ন হলে বেলপাতা আসবে কোথা হতে £ 

আব ঘবেব দবজ্ঞা যখন ভেতব থেকে বন্ধ, কি ক'বে তখন অন্যেব পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব 
ছতে পাবে * নে হল--মামি ক অন্যা কবলাম ! তখন 'বিজ্বপন্তরে ক লেখা আছে, তা 
জানতে ব্যাকুল না হযে? যানি আমায়-বিজ্বপন্রট গদলেন; তাঁকে ধবলাম না কেন £ 

ঘটনাটব প্রকৃত তাৎপর্য না বাবা নালনীকান্তেব মন বড় চণ্ল হইয়া উঠিল । 
ভাঁবষা চিন্তিযা স্থিব কাঁবিলেন, কাশীধামে ববং একবার যাইবেন। বহঃ সাধ মহাত্মা 
ও সিদ্ধপুবুষ সেখানে থাকেন মন্তপ্রার্তিৰ বহস্য সেখানে হষতো উদ্ঘাটিত হইতে 
পাঁবিবে। তাই কাশীতেই প্রথমে ছঢুটিয়া গেলেন। পকম্তু কোথাও প্রশ্মের উত্তব 
ণমালল না। 

উতকপ্ঠাব আবেগে একাঁদন দিব কাঁবলেন, প্রাপ্ত মন সর্ব গ্রকূত নিদেশ কাহাবো 
কাছে না পাইলে এ জীবন জাববাঁধবেন না, লাগে কাঁদা রণ, দন, 17 



স্বামী নিগমানন্দ ১৯৫ 

সেই দিনই গভীব নিশীথে তান এক বাঁচত্র স্বপ্ন দৌখলেন । দিব্য লাবণাত্রীমান্ডত 
এক খাঁধক্ণ পূবূষ তাঁহাকে বাঁলতেছেন, “বৎন, তুমি ঈদগাবাঁদকে কোথা গুবু খাঁজে 
হযবান হচ্ছো 2 তোমাব গুবু তো তোমাব দেশেব নিকটেই ববেছেন । বাবভূম জেলাব 
তাবাপীঠে তুম যাও, সেখানে গিষে মহাতান্ল্িক বামাক্ষেপাব শ্রবণ নাও, অভীষ্ট 
লাভেব পথ তিনিই দোঁখবে দেবেন । 

এ জ্বনাদেশ নাঁলনীকান্তেব হদষে অমৃত-্রলেপ বুলাইযা দিল। আঁবলদ্বে 
তাবাপীঠে উপনাঁত হইা ক্ষেপাব চবগোপান্তে তিনি উপবেশন কবিলেন ৷ তাবা-মাষেব 
সদ্ধপাধক বামাব অমোঘ আশীর্বাদ তাঁহাব জীবনে বূপাধিত হইবা উঠিল। ফলে 
নলিনীকান্ত উত্তবকালে আত্মপ্রকাশ কবিলেন সমর্থ তন্তরপাধক নিগমানন্দ বৃপে । 

নদীষা জেলাব মেহেবপুব মহকুমা অন্তর্গত কুতুবপুব । এক ধর্সপবাধণ ও 

নিষ্ঠাবান্ ভ্রাহ্মণকূপে ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় এ গ্রামে পাঁবচিত ছিলেন। ইনিই 
নাঁলনীকান্তেব পিতা ॥ জননী মানিকদুন্দবী ছিলেন মুর্তমতা কবুণা ৷ নিনবাশ্ররকে 
আশ্রব ও 'িবন্নকে অন্নদদানে এই মহীঘসী নাবীব উৎসাহের লীমা থাকিত না। সে 
অগ্চলেব দবাই জানিত, কুতুবপবেব 'বামুন বাড়িতে একবাব উপস্থিত হইলেঃ এই 
কবুণামষাব শবণ িলে দুই ম্া্ট অন্ন মালবেই। 

১২৮৬ সালেব ঝুলন পার্ণিমা তাঁথ । চাবাদিকে হাবধান ও আনন্দোচ্ছবাসেব মধ্যে 
মানিকসূন্দবীব অধ্কে এক সুদর্শন শিশু আবিভূতি হব । পিতামাতা আদব কবিষা 
নাম বাখেন নালিনীকান্ত। 

বড় হইযা প্রাতবেশীদেব ঘবে ঘবে বালক সদাই দৌবাত্্য কিয়া ফিবে কিন্তু 
বিদ্যালষে গেলে দেখা যাষ অন্য এক বৃ; তাহাব মেধা বাঁ্মত কবে সবাইকে । তাছাডা; 
পূৰবজম্মেব সাত্তিক সংস্কাবও বেশ প্রবল-_মাঝে মাঝে এ সংদ্কাব তাহাব ভীবলেব 
দ্বাবে আঁসিষা উশীক দেষ, উচ্চাঁকত কাঁবষা তোলে । 

নালনীকান্ত তখন বালক । অন্ঞপুর হইতে একাঁদন সধ্ধ্যাবেলাষ সে চণ্ডীনণ্ডপে 
চাঁলবাছে। হাতে একটি সাঁঝপপ্রদীপ, এই প্ররীপ দিবা সেখানে আলো জবালাইতে 
হইবে। মণ্ডপে প্রবেশ কাঁববাব সঙ্গে সঙ্গে একটি দৃশ্য দোখবা লে কিন্তু হতবাক 
হইযা বাব | অকস্মাৎ ক জানি কেন মেঝেব উপব একন্থানে দপ কাবিষা খানিকটা আগুন 
জর্বীলষা উঠে; সঙ্গে সম্ত্েই এই আঁগ্রমণ্ডলেব মধ্যে আবির্ভূত হয দশহুজাব ?দব্য ঘার্ত। 
এ ক অন্ভুত কাণ্ড! এ অলৌকিক দৃশ্য দৌখষা বালক দবস্দযে ববহবল হব । হাতে 
প্রদীপাঁট ভূভলে ফোঁলধা দিবা, ছাঁটিযা গিবা আশ্রব গুহণ কবে মাষেব কোলে । 

এই বালক বষদেই জাব একাঁদন দেখা দেব এক বানর আঁভজ্ঞতা । নালনীবান্ত 
সৌদন শধ্যায শষন কাবা আহে! গভীব দিশীথে হঠাৎ তাহাব দিলা ভাতিযা বাষঃ 
চাঁহযা দেখে, শযনগহেব সংলগ্র ছাদটি চাঁদের আলোষ একেবাবে ভবিদা উঠিমাছে। 
িকন্তু কি আশ্চর্য! আজ তো ঘোর অমাবস্যার বাত; চাঁদ উঠবান ভো কথা নম । 
প্রবার বিপবীত দিকে চাহিয়া দেখে। সৌদকও যে চন্্ুলোকে উদ্ভাদিত । বার বার 



১৯৬ ভাবতেব সাধক 

এদিক ওদিক দন্ট দঞ্ডালনের পব বিস্মঘ তাহাব একেবাবে চবমে পেশীছল। এক, এ 

আলোক যে তাহারই নুধন হইতে বিচ্ছ্াবত হইতেছে । 

যৌবনে পদার্পণেব নঙ্গে নঙ্গে নাঁলনীকান্তের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে পুতী্ 

নীতবোধ ও পৌঁবুৰ ৷ সামািক কোনো অন্যার বা আঁবচাব তান কোন্যোমতেই সহ্য 
কাঁরতে পাবিতেন না। ফলে মাঝে মাঝে নানা জটিলতা নৃষ্টিও হইত । 

একবার নালনশকান্ত কোনো প্রাভবেশীব বাঁড়ব লন্মুখ দিবা চালরছেন। বাহির 
ছইতে এক বৃদ্ধার বন্দনবব শুনিয়া তখনই তান অন্তপৃবে চুকিরা গাঁড়লন। 
দেখলেন এক দর্দীস্ত তবুণট বধু তাহাব বদ্ধা শাশুড়ীকে ধাঁনযা 'নার্বচাবে প্রহার 
কৃবিতেছে। নাঁলনীকান্ত এলে কোনো গুঁচত্যবোধেব ধাব ধাঁবলেন না। বধৃটিকে 
তখনই গ্বহস্তে বেশ কিছু উত্তম মধ্যম দিবা দেই গৃহ হইতে নিন্রান্ত হইলেন । 

ফ.লএ রয়ে তাঁহাব বিবুদ্ধে একটি ফৌজদাবী মামলা আনীত হব। কিন্ত 
অপর পক্ষ তাহাদের িজেদেব ঘটি বুঝিতে পানিগ্রা শেষটযঘ এ মালা প্রত্যাহার কবে । 

দমম্যাজক অত্যাব ও নানা গেঁড়ীগব 1ববুদ্ধে নালনীকান্ত এভাবে প্রারই বখয়া 
দঁড়াইতেন । এই ছেলেকে বা তাই গিত-মাতার গ্বাঁ্ত ছিল না! 

পত্র বড় হইয়া উঠিরাছে, এবাব তাঁহাব উপ সংনাবের দাঁধত্ব কিছুটা চাপানো 
দরকাব। তাই ভুবনমোহন তাঁহাব ?ববাহেব জন্য উদ্যোগী হইলেন। পানী আত 
নব্বই মাঁলধা গেল। লুবুপা এবং সূলক্ষণা বধু লুধাংখবালাকে পবন লনাদরে ?তান 
গৃহে আনলেন £ পন্নেব ববস এ সমষে আঠাবো বনব । 

ওভারাদধার পরীক্ষার পাস করাব পৰ নলিনীকান্তেব চাকুপ! জীবন আবধন্ভ হব 
এবং পববতাঁকালে বাসমাঁণ এল্টেটেব অধীনে 1তান এক কর্ম গ্রহণ কবেন। এখানকার 
চাকুবীন্থল নারারণপঃ্ব হইতেই দেখা দের তাঁহাব অধ্যাত্বজীধনের পুচলা ! প্রিষভযা 
পড়ীব অশরীব? আবির্ভাব লোদিন অন্তরে যে আলোডুনেব নৃষ্টি কৰে, তাহাই একাঁদন 
উন্মোচিত করে অতীন্দর রাজ্যেন দ্বাব । 

দ্র্থতা স্রীব সহিত নাক্ষাং কবা বার না, পবলোক তত্ব কি এ সব নিয়া কিছুদিন 
অনুসন্ধান চালাইলেন নাঁলনীকান্ত। শান্ত মিলল না। জানা অজানা লাধুসন্তদের 
কাছে কত ঘোবাঘাবই না কাবলেন। অতঃপর তাঁহাব জীবনে উদগত হইল ঈশ্বর 
দর্শনের অভীগ্পা। দ্বদ্নযোগে একাদিন একটি বীজমন্তও প্রাপ্ত হইলেন! এবার অন্তরের 
ব্যাকুনতা নিয়া উপাস্থিত হইলেন তাবাপীঠেব তন্তপিদ্থ মহাপ্বৃষ বামাক্ষেপাব নকাশে। 

দ্বাবকার তটে বালুকামব শহাম্মশান ৷ চাবদিক কম্কাল-কবোঁটিতে লমাচ্ছ 
অর্ধদ্ধ শবদেহ নিরা চাঁলতেছে শকুন ও শৃগালেব কাড়াবাঁড়। অদূবে বাঁশচ্ঠদেবের 
আবাধিতা তারামা্দিধ। নাঁলনীবান্ত ধীর পদক্ষেপে নোদকে অত হইলেন ॥ 
7 মন্দিবের সম্মুখে গিবা দেখিলেনঃ কববাঁ গাছেব শাখাটি নোবাইবা ধাঁবয়া দাঁড়াইয়া 

আছেন এক উলদ্দ অবধৃত। দর্শনের সঙ্গে দক্্ে কে যেন অন্তব হইতে অস্ফুটস্বরে 
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াঁিষা বালল--গবে ইনিই যে তোব পপ্রদর্শক- তাবাপাীঠেব ভৈবব বামাক্ষেপা | 
তোর জন্যই যে ইনি অপেক্ষা ক'রে আছেন ? 
কাহাকেও কোনো ক্ছু জিজ্ঞাসা কবাব অবকাশ আব বাঁহল না। উন্মন্রেব মতো 

মালিনী কাস্ত তাঁহাব চব্ণ দুইটি বক্ষে জড়াইযা ধাঁবলেন । নযনে তখন অবোব ধাবে 
মামিক্নাছে অশ্রুব বন্যা 

উৈববেব মধ্যে ফুঁটিযা উঠিল এক কবুণাঘন বৃপ। পবম ঘ্নেহে, হাতে ধাঁবযাঃ তান 
এই ভূপাতিত আগ্ন্ভুককে কাছে টাঁনযা ?নলেন । তাবপব কিছুক্ষণ তাঁহাব 'দিকে 
নিঙ্পলক দর্ান্টতে চাঁহযা থাঁকষা ধান কণ্ঠে কাহলেন, 4ওবে, তৃই কি চাস 2 

নালনীকাস্থ বিবৃত কাঁলেন তাঁহাব শোকার্ত হৃদষেব কাহিনী কাঁহলেন, “বাবা, 
আপনি কৃপান্য। কৃপাব ভিথাবী হযে আমি এসৌঁছ। তাবামাযেব চ্ণতলে আমাষ 
পেশছে দিন।” 

বায লক্ষণসমূহ সুদর্শন তবুণেব সাবা অঙ্গে! মুমূক্ষাব সহজাত সংদ্কাব নিয়া 
সে জীন্মিষাছে, ইহা উপলাব্ধ কাঁবতে পর্বন্ ক্ষেপাব দৌব হইল না । আমবস্ত কাঁা 
কহিলেন “ওবে, আযাব তাবামাযেব মধ্যেই যে সব বষেছে। তাঁব দেখা পেলেই সব 
পাঁবি। পবম ভাগ্যবান তুই, ইতিমধ্যেই যে তাবামন্ত্র পযোঁছস। তুই মাষেব ছেলেঃ 
তোকে আমি সাধন 'শাখিযে দেবো, ভাবিসনে 1” 

ধামাক্ষেপাব সামিধো কিছাঁদিন থাকিযা নাঁলনীকান্ত তথ্রসা্ধলাব নানা নিগ্চ ভিযা- 
পদ্ধাঁত আন্ত কাঁবলেন। তাস্পব এক দিশীথ বান্নে ক্ষেপা তাঁহাকে ইন্ট দর্শনের জনা 
তাবাপীঠেব চ্হা*্মশানে বসাইযা দিলেন । 

চাঁবাঁদকে নাবড় নবম অন্ধকাব। শমুল-শেগ্ডা-বুনোভ্রামের ঘন অল্ণো 
ঘাবে যাঝে শুনা যার শকুন, গাঁধনী আব বাদদুড়েব ডানা ঝাপটানোব শব্দ ॥ বঙ্কাল, 
ফাবোটি ও ঘর্পবেব উপব 'দযা খস্খচ্ শব্দে কহাব্য যেন চততীর্দকে নাঁচযা বেড়ায় । 
হ-হিহ অট্হাসো শাশানভূম এক একবাব প্রকম্পিত হইযা উঠে। মাঝে মাঝে গায়ে 
আসিয়া লাগে তণ্ দিখ্বাস। আঁক অশবীবা না ভবাল ধবাপ্দ সবটসৃপেব বিচদণ ঘা] 

ঘুদতনে ধ্যানাসনে উপাব হইষা নালনীকস্ক নিষ্ঠাভবে তাবালম্ু জপ কিমা 
চাঁলষাছেন। মাঝে গাঝে হখনই তান উচ্চাঁকত হন, মন টালবা উঠিতে চষে, জমান 
ধনে আঁসিষা পশে মহাঁিদ্ধ ক্ষেপাবাবাব হূঙ্কাব। তাবাতাবা্তাবা-উচ্চ আবাব 
অভষ মন্তেব মতো তাঁহাব সমস্ত ভষ িদবিত কাঁক্যা “্দব। 

এবাদকে তাবাগণঠ ভৈবব বামাব শা সঞ্জাব, ভপবাদকে তবৃণ দাধকেব একনিষ্ঠ 
জপেব বিঘা । যাঁহমসষা তাবামাধেব কৃপাব ধাবা তই সৌদন বালা পডল। 

সব শেষ যামে ইন্টদেবী তাবা নবীন সধকেব সম্মুখে আকির্তা হইলেন । 
মালিননকান্ত নিজেই ইহান বিবজ্ণ দিবাছেন ই 

আম দেখে বাস্মিত হলাম। বললাম, 'তঁম কে ৮ 
সে উত্তব দিল, “আমি তোমাব ইন্টদেকী 1? 
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' আবাব প্রশ্ন কবলাম- এ মযার্ততে বেন? এ মঠর্ততো এ ?সন্থ পাঁঠেব আঁভলাষত 
মুর্তনয়।' 

“সে মত দেখলে তুমি ভষ খাবে, তাই ।' 
কি সুন্দর দে মৃর্তি! দেব অতঃপব বালিলেন- বস, বব লও 1? 
আব আম ?ক বব চাইব? আমাব তো চাওযাব কিছুই ছিল না, সেই মুর্তি 

দেখেই আম মুগ্ধ হয়ে ?গষোছিলাম। তাই বললাম--যখন ইচ্ছে হবে? তখন যেন 
তোমাকে এইভাবে দেখতে পাই 1” 

“আচ্ছা তাই হবে'- বলে 'তীন তাতে সম্মাঁত জ্ঞাপন কবলেন। তাষ্পব তাঁর 
দ্বর্পে মৃতি' দেখতে চাইলে, শেষে যাবাব সময তাঁর 'ীবষ্বমষ মার্ত দোষে দিয়ে 
গেলেন। সেই মূর্তি দেখে ভয়ে 'বস্ময়ে আনন্দে আমি অচৈতন্য হযে পডলাম। 
তাবপব জ্ঞান হলে চেষে দেঁখ--আঁম বামাক্ষেপাব কোলে! 

ইজ্টদর্খনেব পব নাঁলনীকান্ত তাবাপণঠ মমণান হইতে প্রত্যাবর্তন কাঁবলেন। এবাৰ 
তান স্পর্শ মাঁণব ছোঁধায বৃপান্তাঁবত ৷ এ অবস্থায় চাকুবী কবাব অথবা সংসাবে বসবাস 
কবাব আব উপাষ বাঁহল না। কষেক মাসেব মধ্যেই তাঁহাকে ব্যবহাঁবক জীবনের সমস্ত 
পক? ত্যাগ্য কাঁতে হইল । 'কল্তু ইঞ্টদর্শনেব পবেও যে অন্তবে স্থায়ী শান্ত ও আনন্দ 
আঁদতেছে না। তাছাড়া, আত্মসাক্ষাৎকাবই বা তাঁহাব হইল কই? সাধক নাঁলনীকান্ত 
ব্যাকুলচিত্তে আবাব তাবাপীঠে ছাঁটন্না আসলেন। বামাক্ষেপাব চবণতলে পাঁড়য়া 
থেদোঁন্ত জানাইতে লাগিলেন, “বাবা, আমাব প্রাত কৃপা ?ক হবে না? আম িম্ঘকাম 
আজও হইনি । শ্রনে হচ্ছে--আঁম তো ?কছু গেলাম না 1? 

ক্ষেপাবাবা গাঁজা উঠিলেন: “আমি স্বচক্ষে দেখলাম তোব কত ক হষে গেল। 
আব তুই শালা এখনো বলছিস তোর 'কছুই এখনো মেলে নি । হতভাগা লক্গমীছাড়া 1” 

পবাঁদন প্রভাতে ক্ষেপা তাঁহাকে কাছে ডাকলেন, সদয় হইয়া কাহলেন, “ওবে, তুই 
এবাব সন্ন্যা নে। নির্ধারিত গুবু তোর অচিবেই মিলবে | আব একটা কথা সর্বদা 
মনে বাখিস, মা তাবা তোকে 'দিষে অনেক কিছ কবাবেন 1৮ 

সংসাবত্যাী হইক্লা নাঁলনীকান্ত এবাব গুবুব অন্বেষণে 'দিবাবান্ত দূবদূবাহ্ে 
উদৃত্রান্তভাবে ঘক্া বেডান। কোনো কোনো 'দিন একমযষ্টি আহার্য হয়তো জুটে, 
কোনোদিন দকছুটা বুনো ফল ও এক ঘাট জল খাইয়াই দিন আঁতবাহিত ছয় । এমান 
চরম কম্টেব মধ্য দিষা কিছুকাল পবে উপাঁগ্ত হন আজমীড়ে 

শহবেৰ প্রান্তে সাড়দ্ববে সৌঁদন এক ধর্মসভা অনগ্ঠিত হইতেছে । নাঁলনীকান্ত 
দুব হইতে দোখলেন--দীর্ঘব?, 'দিব্যকাঁস্ত এক সব্ধ্যানী বেদীতে বাঁসয়া বেদান্ততত্ের 
ব্যাখ্যা কবিতেছেন ৷ তাঁহাব চাঁবাঁদকে বহ্ লোকেব ভিড়। নিকটে আঁসযা এই 
মহাত্বাব দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ বাবতেই চমাকয়া উঠিলেন। এপি? এই তোসেই 
প্রহাপ্বুষ, স্বগ্নে আবিভূত হয়ে থিনি তাঁহাকে একাক্ষবা মঞ্গ্র দান কারষাছিলেন । 

“চটনেছি চিনোছ--আমাব গুরু পেয়েছি” বাঁলয়া ভাবাবিষ্ট নালনীকান্ত তান, 
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ছুটিষা গা সন্্যাসীব চবণতলে পাঁড়লেন । এই সন্ব্যাসী উত্তর ভাবতের বহু্জন বাঁন্দত 
মহাপুরুষ সাঁচ্চদানন্দ পবমহংস। 

ভূতলে পাতিত সধাবধ্হাবা কে এই সৃলক্ষণযুক্ত যুবক? সচ্চদানপ্দ পবমহংস একবার 
তাঁহাব দিকে দুট্টিপাত কবিষা স্মিতহাস্যে সৌদনকার ধর্মপ্রসঙ্গ বন্ধ কারলেন। 
নালনীকান্তেব ব্হপ্রার্ঘত আশ্রষ অবশেষে মীলিল। ইহাব পব কিছনু্ঘনেব মধ্যেই 
আচার্যদেবেব সহিত তিন উপান্থিত হইলেন তাঁহার পৃচ্কব আশ্রমে । 

আশ্রমে জীবনেব গোড়াব দিকটায় এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীব কাছে নাঁলনীকান্তক 
কঠোব পবীক্ষাব সন্মূখখীন হইতে হইবাছে। সি 
শুব্ কারবা গৃবুব পাবচর্যা, ঘাস কাটাঃ আশ্রীমকদেব বন্ধন ও বিগ্রহেব পজা প্রভূ 
অনেক কান এ সমধে স্বৃহস্তে কাবতে হইত ॥ ই খত 
অশ্লীল গালাগাল ও গঞ্জনা । কোথাও সামান্যমান্ত রুটি দেখলেই তান সঙ্গে নঙ্গে 
গীর্ভষা উাঁতেন__“শালা ভোগী, বাপ-মাকে ছেডে এখানে সখ কবতে এসেহ 1” 

কঠোব জীবনে নলিননকান্ত একেবাবে অনভ্যস্ত। এক একাঁদন তাঁহাব মনে হইত 

-াঙ্ত আব নষ, এখান হইতে পালাইযা যোঁদকে দুই চক্ষু যাষ সৌঁদকেই চাঁলযা যাইবেন। 
এ সমষে প্রবীণ গুবূভাই ব্রবানন্দজী তাঁহাকে নানাবূপ প্রবোধ বাক্যে শান্ত 

কাঁবতেন। স্রেহপূর্ণ স্ববে বুঝাইতেন, “দ্যাখো ভাই? সন্ন্যাস নিতে এখানে এসেহ, 
এ হচ্ছে জীবত্বেৰ অবসান ঘটানো । গুবৃদেবেব এতাকিছু শাসন তিবস্বাব পরবাকছুবই 
উদ্দেশ্য তাই । নির্যাতন ও কঠোব পবাক্ষাব মধ্য দিষে মান-আঁভমানেব সংস্কাব সমল 
উতপাটন কবতেই তান চাচ্ছেন । আবো কিছাদন সহ্য ক'রে চলো, তখন বুঝতে গাববে 
গুবুজী কি গভীবভাবে ভালোবানতে পাবেন। 

ঠিকই তাই । নিনীকান্ত দোখলেন. আশ্রমজ্রীবনেব কঠোবতাষ যত বেশ? তিনি 
অভ্যস্ত হইবা উঠিতেছেন, সাঁচ্চদানন্দজীব বুক্ষতা ততই কাঁমযা যাইতেছে । পূর্বেকাৰ 
নে বুদ্রমূর্তি আব নাই, ক্লমেই তাহা কমনীৰ হইয়া উঠিতেছে। কদর্য ভাষা প্রযোগ 
এখন [তান কমই কবেন। সাধনকামী তব্ণ 'িষাকে লাগত কবাব মনোভাবও আব দেখা 
বাক্স না। লন্্যানীব কবুণামষ ও কল্যাণমব রুপাঁটই প্রধানত এখন আত্প্রকাশ 
কাঁবতেছে । 

এ শৃক্ক বৈদ্যান্তককে নালনীকান্ত কিন্তু শ্রমে বড় নিবিড়ভাবে ভালোবাসি 
ফোঁললেন। উত্তবকালে তাঁন বাঁলতেন; “আমি পাঁচচদানন্দকে বড ভালোবেসৌহুলাম ৷ 
তাঁন আমাকে ভালোবাসতেন, তাই তাঁব অকথ্য অত্যাচাবও অনেক ন্হা কবহাম। 

শিষ্যদের ভেতব আমিই ছিলাম ব্রহ্গচাবী॥ কাজেই আশ্রমভ্রীবনেব শেষেৰ দিকে প্রায়ই 
আমাকে বান্না করতে হত। একদিন উনুনে হাঁড়ি চাপিবে দিবে অন্রবাল ঘেকে আমি 
তাঁব ব্ললজ্যযোতি বিভসত মুখে দিকে নার্নমেষে তাকিবে বসে আছি, বানান বথা মনেই 
নেই। একে ভাত সবটা পুডে গন্ধ বাব হযে গগিষেছে। ভাবপরই চলল গৃবৃজীর 
গতবদ্কাব । আম আব তাঁকে মুখে কিছু বললাম না, শুধু মলে ঘনে বললাম 



২০০ ভারতের সাধক 

তুম যা্দ জানতে কেন আজ ভাত পুড়ে গেল 1.*ঠাকুব যেমন আমা অকথ্য ভাষায় গার 
দিতেন, তেমান আবাব খুব আদবও করতেন । এমন রক্গজ্ঞানী বৈদ্যান্তক, জ্ঞানসাধনার 

সিদ্ধপুবৃষ আব দেখলাম না।”১ 

জ্বামী সচ্চিদানদ্দ সবস্বতঈীব আশ্রমে এক নাবাধণ মূর্তি গ্রাতিষ্ঠিত ছিল। এক 
এক সমযে তাঁহাব সেবা পূজার ভাব নাঁলনপকান্তেব উপব আসিয়া পাঁড়িত। 'বিল্তু তব্ণ 
নাধক তখন বেদান্ত পাঠ ও তত্তর বিচারে 1নমগ্ন । দেরবাবিগ্রহেব প্রাত তাঁহার তেমন ভান্ত 
বিশ্বাস নাই । বোজ পুজাব ঘরে যা দুই চাবিটি পদ্গ নিবেদন কাঁবয়া কোনোমতে 
কাজ সমাধা কবিম্না আসতেন । 

টির্যেব এই মনোভাব বন্তু গুবু মহাবাজেব দুষ্ট এড়ায নাই। একাঁদন তাঁহাকে 
নিকটে ভাঁকথা প্রশ্ন বাঁবলেন, “ও কবে ? তুই কি যেমন-তেমন ক'বে ত্যচ্ছিল্যের ভাব 
নিয়ে ঠাকুবেব পূজা কাবিস নাকি ? 

নাঁলনীকান্ত উত্তব দিলেন, “ও আবাব পৃজাব বক্তু িঃ ওতো নিষ্প্রাণ--শধু 
একটা ধাত্ মূর্তি 1+ 

সাচ্চদানদ্দস্বামী ভর্থসনা কাঁবতে কাঁবতে সেখান হইতে চাঁলযা গেলেন ॥। নাঁলনী- 
ফান্তেব অভিমানও কম নয়, তান ধাতৃমব "বগুহকে আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া 
তখান উহাব গ্রালে কাষঘা এক চপেটাথাত কবিলেন। তাবপব ক্রুদ্ধ স্ববে আপন মনে 
কহিতে লাগিলেন, “তোমার জন্যই তো মহারাজের এত গালাগাল আমায সহ্য করতে 
হল 1) 

কিছুক্ষণ পবেই সাঁচ্চদানন্দ মহাবাজেব সাহত তাঁহাব পাক্ষাৎ। তিন স্মিত হাস্য 
ধাঁলয়া উাঠিলেন, “তুই না বলোছিলি, বিগ্রহেব প্রাণ নেই, তবে তখন অত কথা বলছাল 
কাব সঙ্গে 2" বুঝা গেল, সর্জ্ঞ গুবঝুব দব্যদ্ষ্টিৰ সম্মুখে কোনো কছই অজানা 
থাকে না। উভযেব কথাবার্তা শনয়া মাশ্রীমকেবা হাঁসতে লাগলেন । 

নানা পবীক্ষা ও কঠোব শাসনেব পব গু মহাবাজ ক্রমে কোমল হইযা উঠিয়াছেন। 
মালনীকান্তও মাঝে মাঝে নিজেব প্লেহেব দাঁব নিধা তাঁহার সম্মুখে উপাস্থিত হইতে 
ছাড়েন না। একাঁদন তান সাহস স্ণষ কাযা দীক্ষাব কথা?ট পাঁড়লেন। 

গ্বামীজী বিল্তু বাঁলয়া বাঁসলেন, গিতা মাতাব অনুমাতি না 'নয়া আসলে তানি 
তাঁহাকে দীক্ষা "বেন না। 

নালনীকান্ত এবাব গ্রমাদ গঁণলেন। তবুও সাহসে ভর কাঁথ্যা প্রাঁতবাদ জানাইয়া 
ফাঁহলেন, “এ আপনাব কি বকম কথা, মহাবাজ? কোন: ?পতামাতা গহজ বা স্বাভাবিক 

ভাবে পত্রকে সংসাব ত্যাগেব অনুমতি দেন? স্বযং ব্যাসদেবও পযন্ত শুকেব সন্ন্যাস 
অনুমতি দিতে চান নি। আচার্য শঙ্কবকে তো চতুব্তা ক'বেই মাতাব কাছ থেকে 
অনুমাত আদায কবতে হযোছল। শ্রাস্ে বিধানের কথা আমি জানিনে, কিন্তু এসব 
মজীবেব গুরত্ব কোন্ অংশে কম ? 

রং শ্ীত্রীনগমানন্্ ্মতি--শিশিরকুমাব বস । 



স্বামী নিগমানন্দ ২০১ 

সাচ্চদানন্দ সবদ্বতী এবাব দ্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, “আবে তুম্কে পাথ বচনসে 
কোই নহা" সাকেগা । আচ্ছা যাও তুমহাবা দ্রীকৃষা ই'হা মিল্ জাষথা 1৮ 

কিছুদিনের মধ্যে নালনীকান্তেব সন্ন্যাসদক্ষা হইযা গেল। নামকরণ হইল-- 
নিগমানন্দ সবস্বতী। ভগবং কৃপায় তাঁহার বহুদিনেৰ আশা এবাব পূর্ণ হইযাছে, 
আনন্দে তিনি আত্মহাবা হইযা গেলেন। 

আশ্রমে বাস কবার কালে গ্বামী সাঁচ্চদানন্দজীব পৃবীশ্রমেব নানা কাহিনী নিগমানন্দ 
এসময়ে শ্রবণ কাঁবতেন । উত্তবকালে তাঁহাব মূখে এ কাহনী মাঝে মাঝে শুনা যাইত। 

-ধহুদিন পূর্বেধ কথা । কাবুলের আমীব দোস্ত মহদ্মদ খাঁব সাঁহত ইংবেজ 
সবকাবেব তখন সংঘর্ষ বাঁধযাছে । লর্ড অকল্যাশ্ডেবনেতৃ্ে ব্ণটশ ভাবতেব সেনাবাহিনী 
ধুদ্ধবত। সৌঁদন পেশোযাবেব অদূবে এক সেনাদলেব ছাউীনি পাঁড়যাছে । চাঁবাদকেই 
ঘতর্ক পাহাবা ও প্রতিবক্ষাব ব্যবস্থা । জনৈক দেশীষ হাঁবিলদাব হঠাৎ একাদন দৃব 
হইতে দৌখতে পাষ, নিকটগ্ পাহাড়েব এক গৃহা হইতে একি আলোকবার্তকা বাব 
ধার আন্দোলিত হইতেছে । 

কে এই দ্র ব্যান্ত » ?ক উদ্দেশ্য তাহাব এই বিচিত্র আলোক-সংকেতেব? নান্না 
ছাউনিতে চাণ্ল্য পিয়া গেল । অগ্রশস্রে দাঁত হইযা হাবলদাটি তাহাব ক্যাপ্তেন ও 
ফযেকজন সঙ্গীসহ এ আলোব অনুসম্ধানে বাহ হইল । কিন্তু অনেক খীজযাও এই 
ধহস্যময় আলো বা গুপ্ত সংকেতকাবীব সন্ধান পাওষা গেল না। 

আব একদিন উৎসাহ? হাবিলদাবাঁট একাই বন্দুক কাঁধে কব্যা ব্হদ্য ভেদ কবিতে 
ধাহিব হইল । 

আলোকবর্তিকা লক্ষ্য কবিষা কেবাল সে অগ্রনব হইযা চালযাছে। কযেকটি 
পাহাডেন চূডা আতর্রম কিখা অবশেষে এক উচ্চ পর্বতেব গৃহাব কাছে আদিযা সে 
থমাকষা দাঁডষ । সল্মুখে তাহাব এক শীর্ণক,য প্রাচীন দাধু। ল'ঠন হন্তে নীরবে 
তিনি বাবা আছেন। 

হাঁবলদাবকে দৌঁখব।ই সাধু বাঁলতে লাগলেন, “এনো বেটা! তোমাৰ গ্রতীক্ষামই 
বে আম এথানে বসে আছি, জবাগ্রস্ত মবদেহটটি ত্যগ কবতে পাবি নি। ভোনায় 
এ পর্বত গৃহাষ আনবাব জন্যই প্রাতাঁদন আম বাব বাব আমাব এ জালোক'নংহকত 
পাঠাচ্ছিলাম। অবশেষে এবাব ভুমি এসে পড়েছ। বন্চা, আগাব এ দিম্ব-সাসন 
তোমাবেই হণ করতে হবে । নৌনিববূত্ত আজ এক্ষুনি ত্যাগ ক'রে তান নিতে 
হবে সন্যাস-দীক্ষা 1” 

পবতগুহাৰ এ প্রাচীন ধঁটি ছিলেন এক বৈদভ্তিক) অধ্যভ্রান গহপল্ব। এই 
মহাত্বাব আশ্রধ হণ কাযা হ।বনদাবেৰ জীবনে অধ্যাঘবদেৰ প্রবাহটি উদ্দদুত হব, এক 
মতুন মানুষে দে জুপান্তব্তি হইযা উঠে॥ সোঁদিনকাব এই ভগ্যবান: সৈনিকই উত্তবকলে 
স্বামী সাচ্দানন্ৰ নবদ্বতীনিগমানন্দেল বঈক্ষাগ্বহ। 

সন্যাস হহণেব কিছাাদিন পরে গৃনৃজীর নিদেশ নিগনানন্দ তইর্ঘ পন্দেয় বাত 
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হন। প্রথ পর্বাবে ব্ধীবকাণ্রম ও মানস সনোবব প্রভাত ভ্রমণকালে পাঁচ্চরানদ্দ মহাবাজ 
দ্বরং তাঁহান দঙ্গে ছিলেন। এই বমবকার ?কহু কিছু অলৌকিক আঁভল্ঞতাব কথা 
নিগমানদ্বজীব বর্ণনাষ পাওয়া বায় 

একাদিন মানন সবোববেব নঘনাভিরাদ দূশ্য দৌখবা নিগ্মানন্ৰ 'িদ্নবাঁবসন্ৰে হইয়া 
চাহিবা আছেন। হঠাৎ তাঁহাব দুষ্টিনদক্ষে এক অপ্রাকাতিক দূশ্য উদঘাটিত হইল। 
তিনি দেখিলেন হদেব এব কোণে বেন অপবূপ বুপেব মেলা বাঁনবা দ্গবাছে। আনন্দ 
চণ্চল একদল পব্মাসুন্দবী তবুণী দেখানে জলাবহানে বত । 

নিগমানন্দ কৌতুহলভবে গুবুজীকে প্রশ্ন কাঁবলেন, গ্নহাবাজ, ইবে কর্গন পব্ 
আদান কবতে হে? 

সচ্চিদানপ্ৰ ব্বানী উত্তব দিলেন, “আবে, কুনহারা আঁথ তো খুল গিবা | দেখুলো 
আওর ভাঁ বহ: দেখনেকে চীজ হ্যাক । ইয়ে নব তো আং্দনা হ্যায় 1 

এববাব পাঁথমধ্যে তাঁহাবা একাঁট আঁতকাব সর্পেব লাঙ্ছনৎ পান । উহা তখন কুষ্ডলী 
পাকাইযা পব্ম নিশ্চিন্তে দেখানে অবস্থান কবিতেছে। তীর্ঘপবিভ্রমাকাবী পাধুদের 
অনেকেই ভখন এই র্পটিকে আটা সবদা খাওরাইতে ব্যপ্ভ। নপশট দিচ্তু নিতান্ত 
নার্বিকান ও উদাসভাবে তাকাইবা কাছে-হংদান লেশনান্র নাই 1 

উহাব.এ শান্ত হ্বভাব ও আচবণ নদ্বন্ধে ?নগমানন্দ প্রন করিলে সা্চদানজ্ৰজী উদ্ভব 
দিলেদ। “আনে, বাচ্চ তুন ব্যা দেখোগে আব ম্যব ভী ক্যা বলা” -ইবে তো 
গবমহংন হো বিবা 1৮ 

গুবুজীব এ কথা শচানবা নবদন নাধক নিগনানন্দেব বিদ্ঘর দোঁদন চবমে 
পৌছিনাছিন। 

এই পর্যটনেন নমর স্চিনানন্দ মহাবাজ ধিব্যকে এক প্রাম্থ ব্যাঁদিনী ঘোহান্তের 
দদ্ধে পারচিত কবিরা দেন । গোঁবা মাতা নামে হীন গ্রাদদ্ধ। দহনালরেব অবণ্যান্চলে 
এফ নিভৃত স্থানে ই'হাব আশ্রম । দাধ্দন্তদের মধ্যে দে দমবে এই মাতা খুব 
প্রতিষ্ঠা । তবুণ সাধ দিগরানন্দের দিকে দক্টিপাত কাঁবধা হীন দরচদানচ্দ দবদ্বতদকে 
বাঁলবাছেন, “ভোঘাব এ চেলা উচ্চতব দাধনার স্তবে এনে গেলে আমাব কাছে একবাল 
পাতিয়ে দিও ।”? 

উত্তবাখণ্ড ভ্রমণের পব পাঁচদানদ্দ নহারাজ পচ্কেব আশ্রমে কাবা আিলেন। 
পাঁররাজ্রক নিগঘানন্দকে এবাৰ একাকাই গুব্শহারাজের নির্দেশে অপব ধাঘগহীল দর্শনের 
জন) বান্তা কাঁৰতে হইল । এই ননষে ছারুকা, বাণেম্বব, শ্রীন্েন্ধ ও াবও বহৃতিব তার্থে 
তান উপনীত হন এবং এই পাবিভ্রঘণের দমষে জীবনের বহুতব আঁভজ্রভা ভাঁহার 
লাভ হব। উত্তবকালে এ দগবকাব নানা বিচিত্র ঘটনান উল্লেখ দন বিব্যদেব নিকট 
কারিতেন। 

একবাব তান বিহ-দিনের জন্য দ্বাবকার এক মতে অবস্থান কাঁবতেছেন । এই ঘঠে 
দে দমবে কোনো মোহান্ভ নাই, এই প্রাচীনা দল্যানীর উপর পাঁবচালনাব মস্ত কিহ 
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ভাব আর্ত বাহষাছে। এ বৃদ্ধা কিন্তু অ্পকাল মধ্য নিগমানন্দকে বড দেহেব চক্ষে 
দেখিরা ফোঁললেন। তিনিও তাঁহাকে মা বাঁলযা সচ্বোধন কাঁবতেছেন। 

এ ঘানষ্টঠতা বাঁধ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্ধা দিব কীবলেন, সাধনানম্ঠ ও পপ্রষনর্শন 
এই তবুণ সন্ব্যাসীকেই তাঁহারা সকলে মিলষা মঠেব মোহান্তপদে বদাইযা দদিবেন। 
ফলে আদবযতে নিথমানন্দেব দিনগহীল এখানে তখন বেশ আবামেই কাটিতে লাগল । 

ইতিমধ্যে হঠাৎ একাঁদন এই মঠে ভ্িশুলধাবিণর এক ভৈববীব আবির্ভাব হয, বমণী 
পরমাসন্রবী ও পূর্ণ যৌবনাঃ শাস্াদিতেও তাঁহাব পাবদার্শতা যথেষ্ট। তাছাড়া, 
জানা গেল? তান সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘবেব কন্যা, পূ্বাশ্রমেব নিবাস বণোহব জেলাব । 

প্রিষদর্শন নিগমানন্দেব সাহত প্রথম নাক্ষাতেব পবই 'তাঁন তাহাব প্রাঁত অত্যন্ত বেশী 
আকৃষ্ট ছইয়া পড়েন । ইহাব পব ক্রমেই এ মঠে তাঁহাব গতারাত বাড়িতে থাকে৷ 
তাঁহাব দিকে তরুণ সাধু নিগমানগ্বজীকেও একসমযে বেশ কিছুটা বুখকতে দেখা যাষ। 

তৈববা নিগমানগ্ৰকে প্রামই বুকান, তন্দমতে তাঁহাদের শৈবাববাহ অনায়সে সম্পনন 
হইতে পাবে । এ সন্বন্ধে বাব বাব নানাভাবে 'তাঁন তাঁহাকে গ্রলুহ্ধ কাঁবতেও থাকেন। 
তবদণ সাধক ইতিমধ্যে অনেকটা নবম হইয়া উঠিযাছেন। মনে মনে ভাবিতে 

লাগলেন, এ প্রস্তাব মন্দই বা ক বৃদ্ধা সন্ব্যাসনণ তো তাঁহাকে এ মঠেব মোহান্ত পর্দে 
মনোনীত কাবযাই ফোলবাহেন। এবাব এই তবুণী তৈববীকে বিবাহ কাবিধা নূতনজাবে 
ধর্মাচরণ কাঁবতেই বা ক্ষাতি দক * অভঃপব একাদন গৈবাববাহেব শুভ দিনা পাকাপাঁক- 
ভাবে ছিব হইযা গেল। 

বিবাহের প্বীদন গভাব রানে নিগ্মানন্দ এক ক্ব্ন দোখলেন-_উৈববীব পাহত 
তাঁহার বিবাহ মহা আড়্ববে অনুষ্ঠিত হইতেছে । এ আনন্দোসবেব মধ্যে বপদী 
তবুণী মনোরম বেশে সাঁ্জিত হইবা তাঁহাব পাশে আটা বাঁদবাহেন। 'কন্ডু অকস্নাৎ 
এক ছন্দোপতন ঘটিষা গেল । স্বদ্নজাঁড়ত অবস্থায়ই তান শুনিতে গাইলেন, অদুবে 
কাহার এক ভাবা চিমটাব শব্দ । চমাঁকষা উঠিলেন। এঁকি। এ বে গুবুমহানাজ্ত 

সাড়ে চার দেব ওজনের সেই চিমটাব 'িবপাঁধাচত শব্দ । সঙ্গে নঙ্গেই 
তাকাইয়া দৌখলেন, তাঁহাব পারে উপাবঘ্টা নববধূ ভৈববীব ন্বাবা দেহটি একতাল 
মাখনেব মতো গালষা গালিষা মাটিতে পাঁডতেছে। ইহাব পৰ অবাশ বাঁহল শুধ্ তাহা 
দেহেব কচ্কাল কবোটি। শকছক্ষণ পবে দেখা গেল, এই কঙ্কালমব ঘুবতীই প্রেমভবে 
বাহন প্রন্নারষা নিথমানন্দর্জীকে আঁলঙ্গন কবিতে আঁদতেছে। 

একি বীভতস দৃশ্য। নিগমানন্দের নিন্রা তংক্ষণাৎ টুটিবা গেল। বলা বাহল্য, 
সন্ধে সঙ্গে উন্মাীলিত হইল তাঁহাব জ্ঞননেত। আব নঘঃ আন বন্ধনের ভোব এখাদ 
দি আপন লোটা-কম্বল হাতে 'নষা তানি মঠের দ্বাবের দিকে ধ বত 

বক্ধা জন্যাসিনী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না, ব্চ্তেব্যস্তে আদিহা তিনিপধনোধ 
কাঁবষা দাঁড়ান। কিন্তু বাধা দেওযা কোনোমতেই সম্ভব হইল না, তাঁহাকে ধান্যা দি 
সবাইযা ফৌলষা নিগমানন্দ ছুটিযা বহর হইযা পাঁড়লেন। 
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সম্যাদীজীবনের চত্ম বিপদটি গুরুকপাব বলে সোঁদিন এমান অদ্ভুতভাবে কাটিরা 
গেল। নিগমানন্ধজী বাঁলতেন। “নদগুব্ অনেক সমধে গ্বন্মেৰ ভেতর দিষেই আগ্রত 
শষ্যকে দিক 'র্দেশ ঝ'বে দেন-প্রকৃত কল্যাণেব পথে চালিত কবেন। 

তীর্ঘভ্রমণ্ৰ পব নিগমানন্দজী গুবুব আশ্রমে দফীববা আদেন। এ সময়ে গৃৰু 
গ্চিদানদ্দ মহারাজ একাদিন তাঁহাকে সপ্পেহে ভাঁকযা বলেন, “বেটা, আমার কাছ থেকে 
ধাহবাব তা তোব হবে গিষেছে। তোকে এবাব যোগাঁসপ্ধ গুবুব কাছে যেতে হবে? 
তবে তোব সাধনা পূর্ণ হযে উঠবে 1” 
নিগমানদ্দেব নরন দুইটি অত্ুতে ভাঁষা উাঠল। পল্মাশ্রযধাতা গুবু সচ্চিদ্বা 

ঘ'দ্জীকে আজ ছাঁডিবা খাওয়া বড মর্মান্তিক । আবাব তাঁহাব প্রদত্ত নিদেশিই বা তান 
অমান্য কেন কিবুপে? কন্তু কে নেই ঈশ্ববশনাদর্ট যোগীগুব্য? কোথার তাঁহার 
দগ্ধান মালবে? এসব কথা ভাবিয়া তাল বড় চগ্চল হইলেন । 
ঈচ্চদানন্দ আধ্বাস দিষা কইলেন, "থাবড়াও মত, বেটা, তুমৃহাবা যোগীগরে জর 

মিল: ভাষগা, বহু তুবন্ত হণ মিল জাষগা 1ঃ 
আবাব নূতন বাঁব্ষা জাবন্ভ হইল নিগনলানান্দেদ পাধর্রাজন ॥ এবান তাঁহার লক্ষ্য 

--বোগাগুবুব লক্ধান লাভ, আব অধ্যাত্বপাধনান পূর্ণভম চাঁবতার্থ সাধন। গহন 
অবণ্য ও পর্বত ্রান্তব দিষা দিনের পব দিন তান অগ্রসর হইযা চাঁলবাছেন। তাঁর 
গ্বীতাতণ মাথাব উপব দিবা চারা যায়, অনাহাবে আদায় চহ্ম ক:টর মধ্যে তাঁহাকে 
দিনেব পব দিন এ সময হাটাইতে হব । 

এববাব বাভ্রপৃভনাব অন্তর্গত কোটা বাজ্যেব এক অবণ্য অগুল "দ্যা নিগমালন্দ 
দ্বামী গথ চালযাছেন। সন্ধ্যার অঞ্থকাৰ ধীবে ঘনাইর়া আসতেছে । আ্ধোপপাসার 
তিনি তখন অত্যন্ত কাতব। হঠাৎ এক অপাঁধচিতা পথচাব্খী, তাঁহাব নাধ ধাঁরবা 
ডাকিয়া উহিল। [নিকটে আদিল কাহিল, “দেখাই, তুমি দ্ধভৃমব ড় কাতর হযেছো । 
স্বারও আধ মাইল পথ এঁগরে যাওঃ দাখনেই একটি ছোট কুটিব দেখতে পাবে । দেখালেই 
আজ িশ্রম নাও 1১ 

িছদূব অগ্রসন হইবাব পৰ অনণ্য-আবাসটি দটিগ্রোছব হইল। এক বুপসী 
ধমণী এই বিজন কুটিবে বাটা বাঁধতেছেন । স্বামী িগমানজ্দ পৰে জানি়াছিলেন, ইনি 
এক যোগ্নদ্ধা দাধকা। এ সঘষে গভীব দুবাঁধ্গমা ধনে তাহাকে একাঁকনী বাস 
ফিতে দৌখযা তাঁহাব বিস্নরেব নীগা বাঁহল না । 

জাহার ও বিশ্রামের পব বথপ্রনঙ্গে তিনি জানলেন, অপবূপ ভাবদ্য্রীযন্ডিতা এই 
াবীসাধিবাব বন প্রকৃতপক্ষে ষাটেবও বেশনী। এক বন্দাথদ্ যোগীগব্দের নিকট দীক্ষা- 
লাভ কবাব পর দীর্ঘকাল এই অন্ণ্যে তান নাধনাবত বাহয়াছেন । 

যোঁগনী তাঁহাকে কাঁহলেন, দ্যাখো, তুম আব এখানে সেখানে বেশী ঘুঝো না। 
এখন কলকাতাৰ ফিবে বাও। তাবপর পূর্বাঞ্চলে বেতে হবে, দেখানে সাক্ষাৎ পাবে 
তোমার আকাজ্ত যোথীগুব্রর 1” 



স্বামী নিগমানন্দ ২০৫ 

নিগমানন্দ মনে মনে ভাঁবতেছেন। 'আবাব সুদূর কাঁলকাতায় তাঁগাকে ফাবতে 

হইবেঃ কিন্তু হাতে যে একাঁট পধসাও নাই । 

যোঁগনী যেন সর্জ্ঞা । তাঁহাব মুখেই দিকে তাকাইহা বাঁললেন, “ও তুঁন টিকিটের 
টাকাব কথা ভাবছো * সেজন্য দুশ্চিন্তার কোনো কাবণ নেই ॥ সব ঠিক হয যাবে ।” 

পরাঁদন দুর্গম অবণ্যেব মধ্য দিযা যোগনী তাঁহাকে পথ দেখাইধা নিষা চাললেন। 

অনাঁতরুবেই এক বেল স্টেশন ধনগমানন্বের হস্তে টিকিট ক্ল'ঘব জন্যে কিছু টাকা 

গ্ঠজযা দিঘা তিন বাঁললেন, এ বেল স্টেশনে দেখা যাচ্ছে, টাকট কেটে কলকাতার 

দিকে এবার বওনা হবে পড়ো 1” 
এই বহস্যমযী যোগ্াঁসদ্ধা নারী লদ্বন্ধে নিগমানন্দজী বাঁনিযাছেন, “স্টেশনেব কান্ছে 

এসে হঠাৎ ফিবে দৌঁথ ?তাঁন আব নেই! তাৰ এং আকাঁস্মক অন্তর্ধননে মন যেন কেমন 
হবে গেল। এনে হল-াক সর্বনাশ! তাঁব মতো এমন যোগাঁসদ্ধা ভৈববাকে হাত্রে 

পেয়েও ছেড়ে দিলাম ! তরণাৎ আমি ছুটলাম সেই জঙ্গলের দিকে । গিবে দৌখ নেই 
কুঁটিবও নেই, মেষেটিও নেই ! সবই যেন জাদুমন্তবলে কোথ,য উড়ে গিযেছে ! তন্ন তন্ন 
ক'বে খাঁবলাম, কিন্তু সবই নিষ্ফল । আম স্তাদভত হবে গেলাম । কে নেই মেবে 1” 

কাঁলকাতায পেশীছবাব পব নিগনানন্দ একদল তীর্থযাতরীব পঙ্গে আসামেব দিকে 
রওনা হন। সেখানে পেশীছিযা কামাখ্যা ও পবশুবাম তীর্থ দর্শনেব পর কিহুকাল 
একাকাঁ পার্বত্য অণ্চলে 1তান পারভ্রমণ কাঁরুতে থাকেন । 

পাহাড়ী বাঁস্ত ও অরণ্য অঞ্চল দলা স্বামী নিগমানন্দ এবাব মনেব আনন্দে অগ্রসর 
হইতে থাকেন । গৃভীব অবণ্যে প্রবেশ করার পর একাঁদন তিনি পথ হাবাইঘা ফেলেন । 
কমে বাত্রব অন্ধকাব নাগিষা আনে । এ অবস্থা পথ চলা অসম্ভব হইহা উঠে। 
অগত্যা এক বিপুলকাব বক্ষে কোটবে তবুণ সাধক সে বান্তরিব মত আশ্রষ গ্রহণ কবেন। 

পবেব দিন ভোববেলাষ বক্ষকোটব হইতে নিগ্নে দৃষ্টিপাত কাঁত্যা তাঁহাব বিস্ময়ের 
সীমা রাহল না। দোঁখলেন এক গৌবক্যান্ত দীর্ধকাধ সন্যাসী বক্ষতলে বাঁদযা 
আছেন। একবাশ শুক্কপন্ত তাঁহার সম্মুখে ধুনিব মতো জরীলতেছে। তিনি তাঁহাব গাঁন্রা 
স্মাজতে তখন নিতান্ত বাস্ত। ভর বিস্মর ও কৌতুহল নিধা নিগমানন্দ নিচে নামিয়া 
আসলেন 

সম্মুখে আঁসষা দাঁড়ানোর পবও কিন্তু ্ ন্যানীব কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই | নীরবে 
গীজাব কল্কেতে কষেকাঁট টান "লেন তাবপব গভীবভাবে সোট ইনগমানন্দ্রার 
সম্মুখে ধাবলেন। 

গাঁদা খাংযা নিগমানন্দেব অভ্যান নাই, কিন্তু প্রত্যাখ্যান কাঁবতে নহসে কুলাইল 
না। কোনোমতে দুই-একাটি টান দিষা কল্কফেটি আবাব তাহাব হাতে ফিদ্মইযা দিলেন । 

শৃকনো পাতাব আগুন নিভাইযা দিবা নন্বাদী এবাব উঠঠযা দাঁড ইলেন। হলে 
কোনো কথা নাই । চলিতে চাঁলতে হাতছানি দিধা নিগঘানন্দকে নিদেশি দিলেন তাহাকে 
অনুসবণেব আনা । দুর্বার এই অপাঁলচিত পন্নাসীর আকর্ষণ | মদমেুজ্ধের মো 
1নগমানন্দ তাঁহার পিছনে পিহনে চাঁলতে লাগিলেন! 



২০৩ ভারতের সাধক 

মনে নানা আশত্কাও হইতেছে । এক একবাব ভাবিতেছেন, এটা বাঁঞকমচল্দ্বে 
কুপালকুণ্ডলাব মতো ব্যাপাব নয় তো ? কাপালিক নবকুমাবকে হত্যা কবিতে চাহিয়নাছিল 
এই সন্ধ্যাসীব আঁভিসাম্ধও তেমাঁন কিনা কে জানে » কিন্তু কি আশ্চর্য? দিগমানন্দেব 
দদকে একাটিবাব চাঁহযাও দেঁখতেছেন না । তান [ঠিকমতো অনুসবণ কবিতেছেন কিনা 
সৌঁদকে সন্ব্যার্সী একটিবাবও লক্ষ্য কাঁরতেছেন না। 
কছুক্ষণ পথ চলাব পব সন্ন্যাসী একাঁট ক্ষুদ্র পাহাড়েব সানুদেশে গিষা থামিলেন। 

কাছেই' একাট '্পিগ্থ পাবত্য ঝাবনা কুলুকুল্ ববে বাহ্যা যাইতেছে ৷ 'নগমানন্দ নিজেই 
তাঁহাব সে সমক্নকাব আভিজ্ঞতাব বর্ণনা দিয়াছেন 

“এখানে এসে সে আমাব দিকে তাকাল । 1ক সূন্দর তাঁর মতুর্ত ৷ উদ্জবল, গৌববর্ণ, 
[বশাল বক্ষঃস্থুল, প্রশস্ত ললাট, ধনকুফ ঝাকড়া বাঁকড়া চুল, লম্বা আকর্ণীবস্তুত চোখ) 
চোখমুখে যেন জ্যোতিব ছটা বেবুচ্ছে। দেখে ববাস্মিত ও আনান্দিত হলাম ) 

“মন-প্রাণ ভীন্ততে আপ্লুত হযে গেল। কথন জান না কেমন কবে আপনা হতে 
শরীব তা চবণে ল:টিযে পডল ।*শোতাঁন আমাষ সন্পেহে হাত ধবে উঠিয়ে, মধুর প্রাণ 
গলানো স্ববে বললেন, বৎস; পহসা রান শেষে আমাকে গাছতলাষ দেখে, আর 
তোমাকে অ।মাব সঙ্গে আসতে বলাব- বোধ হয় আশ্চর্যান্বিত হবেছ, ভয় পেয়েছ। 
আমি কন্তু আগেই জেনোছলাম তুম কে, কি জন্য ঘূবছো, তোমার অভাব 1ক--কি 
জন্য গাছেব উপবে ছিলে- আমার কাছেই তোমাৰ মনোবাসনা 'সিম্ঘ হবে। তাই 
তোমাকে নিষে আসবাব জন্য আম এ গাছতলায় ?গরে বসৌছলাম 1” 

নিগমানদ্দ তখন আনন্দে বিস্ময়ে সন্রযাসীর দিকে একদ্ন্টে তাকাইয়া 
বাহয়াছে। 

এ্শী কৃপার ভাগ্ড হস্তে নিষা আবির্ভূত সৌদনকার এই সন্যাসীই নিগমানন্দেব 
ঈম্বরানীর্দষ্ট যেগীগুবৃ- সুমেব্দাস মহাবাজ । 
পাহাড়েব উপবে খাঁনকটা উঠিয়া গিরা মহাপুবুৰ বৃহৎ একখানা প্রস্তবখণ্ড ঠোঁলয়া 

দিলেন। এটি ধাঁবে ধীবে অপস্ত হইলে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড গ্হরব। উহার 
মধ্যে দুই প্রকোষ্ঠ, একাঁটিতে দণ্ড-কমগ্ডল ও আসন বাক্ষিত, অপবঁটিতে থরে থবে 
সাঁঞ্জত বাঁহযাছে তালপন্রে াঁখত বহ; সংখাক পর্থথ। নিগমানগ্র শাঁনলেন, সুমেবদাস 
মহাবাজ গুব্ পব্্পবায় এগুলি প্রাপ্ত হইক্লাছেন। 

যোগীববের পূ্বাশ্রমেব বাস পাঞ্জাবে। মহাবাজ বণাজং ?সংহেব হীন ছিলেন 
অন্যতম অমাত্য ৷ এক সমযে কার্ষব্যপদেশে "গ্রন্ম দলীপ সিংহের পাঁহিত হীন ইংলন্ডেও 
গমন কবেন। কিছুকাল পবে কোনো কাবণে 'িবন্ত হইয়া তাঁহাব সঙ্গ ত্যাগ কবেন এবং 

একাকী রাঁপিয়াঃ চীন, তিব্বত প্রভাতি অঞ্চলে ভ্রমণ কাঁবয়া স্বদেশে 'ফাঁরয়া আসেন। 
দৃতব্বতে অবস্থান কবিবাব সময সৌভাগ্যরুমে এক প্রাচীন ?সপ্ধ যোগীব কৃপাদাষ্টি তাঁহার 
উপব পাঁতত হয় এবং তাঁহার জীবনে এক আমূল পাঁববর্তন ঘাঁটম্লা যাষ। গব্কুপা 
ও গূর্বজন্মের স্াতুক সঞ্কাব, এইঃদুইাট মাঁলত হওয়ার ফলে উত্তবকালে [তান পাঁবণত 
হন এক মহযাসণধ যোগ্মীবপে । 



্বামী নিগমানন্ ২০৭ 

এবাব সঃমেবদাসজ্জী 'নগমানন্দকে উচ্চতর যোগসাধনায় ব্রতী কবেন। প্রায় তিন 

মাস ব্যাপিযা এই তবুণ প্রাতিভাধব সাধককে (তান নানা নি সাধনপ্রণালন শিক্ষা 
'দিতে থাকেন। 

কিছুদিন পব মহাপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, “বেটা, এখন তুম লোকালবে গিবে 

গভাবভাবে এই বাজবোগ সাধনা বত হবে যাও। এ সাবনাষ ি-দুধ খেতে হয, 
পু্টিকব আহার্য না হলে চলে না । এব জন্য প্রযোজন লোকাল আন ভর্ড গৃহাঁৰ 
সহাষতা ৷ তা না হলে কাজ হবে না। এখানকাব জঙ্গলের কচুসেদ্ব খেষে এ যোগসাধন 
হয নাঃ বেটা !” 

সৃমেবদানজী আবও বাঁলধা দিলেন, “তুম মৌদনীপুবে চলে বাও, ভোমার কাজে 
দাহাব্য কবাব লোক সেখানে ববেছে 1৮ 

গুব্বব নির্দেশে নিগমানন্দ আবাব বাংলাদেশের "দকে চাললেন। মৌদনীপুবের 
অন্তর্গত হাঁবপ গ্রাম । ঘুঁবতে ঘ্ারতে সৌঁদন তাহাবই উপকণ্ঠে ্থিত সান্দবে 
মআসিষা তিনি বান্রে আশ্রব নেন। 

প্রত্যুষেই একাট নন্দ্রান্ত ব্যান্ত ব্ন্তস্মপ্তভাবে সেখানে আঁদবা উপাঁস্থত। নাম 
সাব্দাপ্রপাদ মজুমদার, এ গ্রামেবই জাঁখদাব তান । 'নিগমানন্দজীকে দোঁখখাই সান্দা- 
বাবু ব্যাকুলভাবে বাঁললেনঃ “দেখুন, গতবান্রে আমি স্বপ্নে দেখোঁছ দীর্ঘকাষ 
জটাজটধাবী এক সন্ধ্যা্সী আমা বলছেন-_“তোদেব দেবালযে এক সাধু বানর বাপন 
করছে । যোগসাধনাব জন্য তাঁব সাহায্যের প্রযোজন। তুই যথাসল্ভব দাহায্য কব । 
তোব কল্যাণ হবে ।'- আপনিই কি সেই সাধ্। 

নিগমানন্ন বুঝলেন, সমেবদাসজীবই' এই কাণ্ড, শিষ্যেব যোগসাধনাকে সহজদাধা 
ফাঁরতেই তাঁহার এ অলৌকিক লীলা । 

সাবদাবাবুব গৃহের পশ্চাদ্ভাগে এক বাগান বহিষাছে। নবাগত দল্্যাসীব জন্য 
এই নিভৃত হ্থানে তান নূতন গৃহ তৈয়াবী কাঁবষা দেন। নিগমানপ্দ এখানেই মগ্ন হন 
তাঁহাব সাধনাষ । 

বাজবোগ অভ্যাসের উপকব্ণাঁদ যখন যেবুপ প্রযোজন হইত এখান হইতে তাহা 
পাইতে আব তাঁহাব কোনোই অসুবিধা হইতনা। নিষ্ঠাভবে প্রান এক বসব কাল 
এখানে [তানি যোগসাধনা অনংষ্ঠান কবিতে থাকেন। অতঃপর লোকেব ভিড ও অন্যান্য 
অস্াবধাব জন্য এগ্থান তাঁহাকে ত্যাগ কাঁবতে হয । 

ইহাব পরব গৌহাটিতে হজ্ব বিশ্বান মহাশবেব দন্দে নিতান্ত আকট্মিকভাবে 
একদিন তাঁহাব পাঁকচষ ঘটে। এ ভন্তের গৃহে থাঁকযাও "তান কিছুকাল দিচস্ 
যোগ্াভ্যানেব্যাপতি থাকেন । এই গ্থানে ও কামাথ্যা পাহাড়ে থাকাব কালে নিগমানন্ন্ডদ 
বহ্ উচ্চতব অধ্যাত্বআভিজ্ঞতা লাভ কবেন। 

উদ্জীষনীতে দে বসব কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । দৈলাধ দীক্াগ্হ 
এীঁচ্চদানন্দ মহাবাজেব চব্ণ দর্শন কারিতে তিন বড় ব্যগ্র হইক্লা উঠিলেন। মেলাক্ষেত্্ে 



২০৮ ভাবতের সাধক 

পেশীছয়া দেখিলেনঃ ইহাব এক গ্রান্তে বৈদান্তিক পাধুদের প্রকাণ্ড এক জমাযেত বাঁদযাছে। 
শূঙ্গেবী মধেব শঙ্কবাচার্য বেদান্তী সাধ্ুদেব নেতারুপে জমায়েতেব কেন্দ্রে তাঁবু 
ফোল্বাছেন। দীচ্ভদানন্দ মহাবাজও সেখানে সমাসীন । 

গুবুজীকে দর্শন কবা মান নিগমানন্দ ছঃটয়া পিয়া তাঁহাকে সান্টাঙ্গ প্রণাম 
কাঁবলেন। শঙ্কবাচার্য দর্বোচ্চ আসনে বাঁসঘা উপদ্থিত সাধু ও ভন্তদেব সহিত্ত 
তত্তালাগ কাঁবতেছেন, কিন্তু তবুণ সাধক নিগমানদ্ৰ তাঁহাকে লক্ষ্যই কাৰলেন না। 

এ কোন: িষ্টাচাব ? একদল সম্্যাসী এ আচবণে বুত্ট হইলেন | প্রচাঁলিত রী 
অনুসাবে জমাধেতেব সল্ন্যাসীদেব মধ্যে জগৰ্থুবু শঙ্কবাচার্বকেই বর্বাগ্রে সন্মান 
দেখানো উাঁচত। একাঁট সন্ন্যাসী আঁভবোগেব সুবে কহিলেন, শঙ্কবাচার্য হচ্ছেন 
জগদগে: বৈদান্তিক সগাজেব মতে, 1তাঁন তোমাব গুবুবও গুব। তাঁকে আগে প্রণাম 
কবলে না,এ আবার ি বকম ব্যবহাব ৯১ 

নিগমানদ্দ তক্ণাৎ উত্তব দিলেন, “তা কি ক'রে ম্ভব ? আমাব গুবুর গুরু 
নেই। হাঁ গূবূব গুরু স্বীকার কবা যাক, তাহলে গুবুতে অনাবস্থা দোষ আসে_ 
মদে; শ্রীঘগতগৃবঃ 1” 

শঙকবাচার্য এতক্ষণ নীববে উদ্তষ পক্ষেব কথা শুনিতেছিলেন। এবাব স্মিতহাস্যে 
কাঁহয়া উঠিলেন, “বাচ্চা কিন্তু ঠিক কথাই বলছে, ওব দিদ্ধান্ত খণ্ডন কবসাব তো জো 
নেই।” এই তবুণ সাধক যে স্বামী সাচ্চরানঘ্দ নবহ্বতণব শষ্য এ-কথা জানক্লাও তানি 
আনান্দত হইয়া উঠিলেন। অধ্যাত্ম অনুভূতি স্বহ্ধে এ সময়ে ?তাঁন নিগমানন্দজীকে 
কষেকাঁট প্রশ্ন কবেন। উত্তন শ্যানয়া প্রসন্নভাবে স্বামী সাঁচদানন্দকে কহিলেন, 
«তোমাবএ িষ্যকে এখনো দণ্ডী বহাচ্ছো কেন* এ তো পবমহংল হবাব যোগ্যতা 
অর্জন কবেছে 1৮ 

উপগাস্থত সাধু মহাত্বাদেব সম্মাত নিষা পকলেব আনন্দধ্রনিব মধ্যে, সা্ছিদ্ানজ্ৰ 
মহাবাজ সৌদন [নিগমানন্দ স্বামীকে পরমহংদ আখ্যা প্রদান কারলেন। 

অতঃগব নিগমানন্দ কাশীধামে আঁসষা উপান্থত হন। ঘাঁরতে ঘাঁরতে অত্যন্থা 
রলান্ত ও ক্ষুধার্ত হইযা সৌঁদন তান দশাম্বমেধ ঘাটে আঁসয়া বাঁসয়াছেন। নিঃসম্বল 
ঈব্যাসীবূপে একাকী পাঁরব্রাজন কবাই তাঁহাব 'িবাচাঁবত বীঁত। হাতে অর্থাদি কোনো 
কিছুই নাই। তাছাড়া বাবাণসী তাঁহাব নিতান্ত অপাঁবচিত। ক্ষযল্নবৃত্তি কি কাঁরয়া 
কাঁরবেন ইহাই তান ভাবতেছেন ৷ হঠাৎ মনে পাঁড়ল, কাশীতে তো কেহ অভুন্ত থাকে 
মাএ যে অন্নপূর্থাব গান ! 

নংকরপ কাঁবলেন, গঞ্গাব ঘাটে বাঁসবা এবাব জোব ধ্যান লাগাইবেন। ক্ষুধা অন্ন 
এথানে সত্যসত্যই জুটে নাঃ অনপূর্ণাব কৃপাব এ মাঁহমা পৰীক্ষা কাঁববা দেখা যাইবে । 

ধ্যানীনমীলিত নেত্রে নিগমানন্দ ঘাটের এক প্রান্তে উপাবষ্ট বাহয়াছেন। সন্মৃথে 
অগাঁণত নবনাবাব ভিড় । ম্লানার্থাঁ গৃহস্থ ভত্ত ও সাধুসন্ত পাঁবব্াজকদব আসা-যাওয়া 
বিরাম নাই। 



স্বাম। নিগমানন্দ ২০১ 

হুমে বেলা বাড়িষা উঠিল। ইতিমধ্যে এক প্লানার্ঘনী হঠাৎ তাঁহার ক্মৃথে 
আসিষা উপাচ্িত। স্ব্রীলোকাঁট দোখতে বড় কুধাসত, বার্ধক্যে ভাবে দেহটি ন্যা্ড, 
পাঁরধানেব বস্তু মীলন, ছিন্ননভল্ন । হাতে তাহাব একাট বড় শলপাতাব ঠোডা । 

দনগসানন্দেৰ পাশে এট নামাইযা বাখিবা বড্ধা সানুনষে বাঁলল, “বাবা, আম চট 
কবে দ্লানটা নেবে আসা, এ ঠেঙাটা তোমাব কাছেই রইল 1” সন্মাত বা উত্তবেব 

কোনো অপেক্ষা না বাঁখষা বড্ধা সোপান বাঁহযা তখনই নিচে নামিষা চালষা গেল। 
এঁদকে নিগ্মানন্দেব ধ্যানাবেশ ব্মে গাটতব হইষা উঠিষাছে । বেলা গডাইযা 

গিষা কখন বে বাত্রৰ অন্ধকার ধনাইযা আদিষাছে, সেদিকে তাঁহাব হশই নাই ॥ বাহ 
ভ্রোন 'ফাঁব্ষা আসলে বাঝলেনঃ বানর তখন নষটাব কম হইবে না। ইতিমধ্যে 
হষী্পপাসও বড় তার হইযা ভীঠষাহে । ভাবিতে লাগলেন, বাত তো গভীব হবে গেল । 
কই; মা অন্বপর্ণাৰ কাশীতে আজ আমাব খাববেব তো কেউ লংস্ান কবল না? 

হঠাৎ পাম্ব্থিত শালপাতাব ঠোঙাব উপব দ্টি পাঁড়তেই তান চমাকযা উঠিলেন। 
তই তো, বেলা দ্বিপ্রহব হইতেই এট কিন্তু সেই একইভাবে সেখানে পাড়ষা আছে। 
বে বন্ধা ইহা গাঁচ্ছত বাখিষা গেল সে তো দ্লানেব পব আব ফাবিষা আসে নাই ! 

ঠ্রোঞ্ভাটি হাতে নিষা খুলিতই লিগমানন্ৰ দোঁখলেন, একগাদা সুখাদ্য মাহাদানা- 
সীতাভোগ উহাতে বাঁক্ষত। ধ্যানভঙ্গেব পব ক্ষুধাব জালা সহ্যেব সীমা ছাড়াই 
িষাহে। তরুপাঁব সন্মূখে বাহবাছে বাংলাদেশের এ বহযাবশ্রুত মান্ট | ঠোঙাটি 
উ্জাড় কাঁবধ্য ফৌলতে আব নো হইল না। ভোজন শেষে অঞ্জলি পুবিল্না গঙ্গাজল 
গান কবিলেন, ছাডিলেন তুপ্তব নিম্বান ৷ 

নে বাুতে একাট জীর্ণ; মনব্য-পাঁবত্যন্ত গৃহের বাবান্দাষ স্বামী নিগমানন্দ নাত 
রাহষাহেন। গভীব বাত্রতে স্বপ্ন দেখলেন, জননী অন্রপূ্ণা বুপেব ছটার দর্শীদক 

আলো কাঁবষ্য তীহাব সম্মুখে আঁবভতা। মধুব কণ্ঠে জননী কাহতে লাগিলেন, 

'ধ্বাবা, এবাব তো প্রত্যক্ষ কবলেঃ আমাব কাশ্ীতে অন্ত কেউ কখনো থাকতে পাবে দা । 

উপাদেক্ত খাবারগুলো আমিই তোমাষ দিষে এসৌছলাম 1” 

দনগমানন্দ উত্তব দিলেনঃ “কই মাঃ তুমি তো ওগুলো দাও নি। যে আমাকে দিষেছে, 

সে তো এক বদ্ধা মানবী 1” 
“কেন বাবা, যান নির্গণ 1তান কি সগ্ৃণে নামতে পাবেন না £ 'নিবাকাবের ক্ষমতা 

[ক নীমত £ ষে কোনো আকাব নিতে তাঁর আবাব বাধে কোথায় ৮” 

প্রাসন্ধ বেদান্তনবাদী সন্ন্যাদীব শিষ্য ঈনগমানন্দ । দহসা তিন এ তত্তুটি মানিবা নিতে 

পারলেন না, মনে নানা সন্দেহেব ছাযাপাত হইল ।॥ দেবী এবার জন্পেহে কাহতে 

লাশিঃলন, "বাবা গিনগমানন্দং তোমাব সাধনা িল্ভু এখনো পর্মীঙ্গ হবে গঠন ॥ তুমি 

এবাব ভাবের সাধনা, প্রেমেব সাধনার দিকে অগ্রনর হও, লীলাবহন্য আন্ত কব্তে শু 
রর 

স্বগ্ন ভাঁতবাব লঙ্গে সঙ্গে নিগমানন্দ উঠিবা বাঁসলেন । অন্তবেৰ ব্যাবুলভা লাল 

ভা দা (ব১)৯ও 



২১০ ভাবতেব সাধক 

যেন শতগুণ বাঁড়যা গেল। কোথায় সাধনজীবনেব পূর্ণতাব পর্থাট খজযা পাইবেন, 
কোথায় তাঁহাব পবম প্রাপ্তি মীলবে- এই চিন্তায় তান আঁন্থুব । 

হঠাৎ স্মবণে আসল তাঁহাব গুবুদেবের কাঁথত, [হমালযেণ সেই সম্র্যাঁসনী 
মোহান্তেব কথা । সে-বাব উত্তরাখন্ডে ভ্রমণে সময স্বামী লচ্চিদানন্দ তাঁহাকে মহা- 
সাঁধকা গৌবীমাতাজীব সাহত পাঁবচষ কবাই্লা দেন, সাধনাব শেষেব দিকে 'নগমানন্দকে 
তান একবাব 'নকটে আঁসিতেও বাঁলয়াছেন । এবাব সেই উত্তবাথণ্ডেব আশ্রমেব দিকেই 
তিনি বওনা হইলেন । 

প্রায় আড়াইশত বৎসর বয়স এই গৌবীমার, কিক্তু তবুও ববেসেন কিছুমান ছাপ 
তাঁহাব মধ্যে গড়ে নাই। তারুণ্যমান্ডত দেহে অপবৃপ দিব্যগ্ী ঝলমল কাবিতেছে। 
ইহার তৎকালীন শিক্ষা ও কুঁপাম্পর্শে নিগমানন্দে সাধনসন্তাষ এক অপার্ঘিব আনন্দ 

ও প্রেমেব প্রন্নবণ থুঁলষা গেল। 

ইহাব পব তান চাঁলষা আসেন আসামেব গৌহাটি এবং গারে" পাহাড অগ্চলে। 
এখানে একান্ত মনে আপন সাধনার গভীবে বেশ কিছুকাল অবস্থান কারিতে থাকেন। 

এক অপার্থব আনদ্দেব স্রোত 'এই সমষে-সর্বদা তাঁহাব অন্তবসত্তাষ বাঁহষা চাঁলতে থাকে । 
গুধু অন্তরণবনেব নিগন্ড সাধনা িষাই 'নগরমানন্দ এ সময়ে দিন আঁতবাহত কবেন 

নাই; তাঁহাব প্রকাশিত গ্রশ্থত্য়- যোগীগুবহ, জ্ঞানীগুবও, তান্বিকগবহ প্রভীতন মাধ্যমে 
এবাব জনসমাজে তাঁহাব পরিচয় ঘটতে থাকে। সাবস্বত মঠ ধাঁধকুল শিক্ষায়তন 
গ্রভীতব মধ্য দিয়াও এই পান্তমান সাধকেব সংগঠন |নানাদিকে বিস্তৃত হইযা উঠে । 
শুধ? আসাম, বাংলা ও ভীঁডধ্যায়ই নষ, পাঁশ্চম ও দাঁক্ষণ ভাবতের নানা অগ্চলেও 
নিগমানন্দজীব গ্রভাবপ্রাতপাত্ত বাঁদ্ধ পা । 

কর্মময় বহিবঙ্গ জীবনের অন্তবালে তাঁহার প্রেমাশ্রত সাধনা বাঁহয়া চলে।-ধাবে 
ধীঁবে ইহা উন্মোচিত কবিয্া দেক্স গুরু জীবনের এক নৃতনতব অধ্যায । িগমানন্দে 
এখানকার এ সাধন-জীবনে মাধূর্য” কৃপালপীলা ও ধোগৈধ্বর্যে ভবপৃব । সহজ প্রেম ও 
আন্তাবকতার স্পশশেইংসাধাবণত ?তানি ভন্ত ও শিষ্যদেব আকর্ষণ কাঁবিতেন, শিক্ষাৰ মাধ্যমে 
তাঁহাদেব কবিষা তুলিতেন রূপান্তাবত ! তাঁহাব অলৌকক যোগ-বিভূতিও শিষ্যদেষ 

সাঁহত আঁঘ্বক যোগাযোগ -্ছাপনে, তাঁহাদের কল্যাণ সাধনে কম কার্যকরী হইত না। 
মধ্যপ্রদেশেব বাস্তাব বাজার প্রণে এক সময়ে অধ্যাত্মসাধনাব আকাত্ক্ষা জাগুত হয! 

যোগ্গাঁদদ্ধ এবং ঈশ্বতপ্রাপ্ত গুবুর জনা 'তীন ব্যাকুল হইযা পডেন। অবশেষে একাঁদন 
তান দান্তিকেত্ববেব দেবীমান্দবে ধর্না দেন। তাঁহাব চিছিত গুবৃদের কে, কোথায় 
গেলে তাঁহাব সন্ধান ধ্মীলবে-_-এ তথ্য জানবার জন্য দেবীব চবণে বাব বাব প্রার্থনা 
জানাইতে থাকেন । 

এ সমযে একাঁদন মান্দবেব মধ্যে আচাচ্বতে দৈববাণী ধ্বানত হয, বৎস তোমার 
গুরু হচ্ছেন বাংলাব মহাসাধক নিগমানন্দ সবচ্বতাঁ, তাঁব আশ্রষ দিলেই তোমাব অভনন্ট 
সম্ঘ হবে? 



স্বামী নিগমানল্র ২১৯ 

সুদ মধাপ্রদেশে িগমানন্দজীব নাম তথনও প্রসাবত হয নাই। অথ্যাত ও 
অজ্ঞাত কে এই মহাপুবূষ* বাংলাদেশে লোকজন পাঠাইযা বহু খৌদ্রখবব 'নবাব 
পব বাস্তাব-বাজ স্বামী নিগমানন্দেব সাঁহত যোগাযোগ স্থাপন কবেন ও তাঁহাব চবণো- 
পান্তে আঁসবা উপস্থিত হন । তাবপর এই সিপ্ধপুবৃষেব কৃপাস্পর্শে তাঁহাব অধ্যাতুজীবন 
উদ্জীবত হইষা উঠে । 

ইন্দোবেব শ্রীপাঠক বাজ-সবকাবেব একছন 'বাশষ্ট কর্মচারী । সংসাবেব মাষাবম্ধ 
কাটাইঙ্লা উঠিতে তান সেই. সমষে বড় ব্যগ্র হইষা পাঁড়ষাছেন। কোন মহাপ্দবুষ 
তাঁহাকে আশ্রষ দিবেন, কাহাব তত্ীনদেশে প্রকৃত শান্তি লাভ কাঁববেন, ইহা নিয়া তাঁহাব 
রশ্চিন্তাব তখন অবাধ নাই। 

একাঁদন তান নদতীবে বাঁসষা সখেদে ভাঁবিতেছেন, তাঁহাব জীবনে প্রকৃত ততুদর্শা 
মহাপৃবুধের শৃভাগমন কি হইবে না? অন্তরে একসমষে জ্বাগষা উঠিল এক তাঁর 
আলোডন। 

সহসা তাঁহাব নয়নসমক্ষে আকাশেব গাষে এক 'দিব্যমূর্তি ভায়া উঠিল । কিন্তু 
ঘক এই মহাপুরুষ 2 ইহাকে তো 'তাঁন কোনো 'দনই দর্শন কবেন নাই! অলৌকিক 
ঘুর্তিট অতঃপব ধাঁবে ধাঁবে অদশ্য হইযা গেল ॥ ই'হাব অন্তর্ধানেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব 
ব্যাকুলতা আবও বাঁডষা উঠিল। অলোৌককভাবে দ্ট এই মহাত্মা চিন্তাষ [তান বিভোব 
হইষা পাঁডলেন। 

কষেক দিনেব মধ্যেই পাঠকভরী আবাব এক অলোক নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। 
নদীতীবেব সেই পূর্বে স্থানাটতেই তিনি সৌঁদন বাঁসষা আছেনঃ হঠাৎ তঁহাব দৃষ্টিব 
সম্মুখে স্বর্ণাক্ষবে তিনটি শব্দ রূপাঁধত হইবা উঠল -গ্বাম? নিগমানন্দ পবমহংস। 
অতঞ্পব ভন্ত ও নাধ্সন্তর্দেব মহলে অনপন্ধানেব পব এই মুমক্ষত ব্যান্ত নিগমানন্দজীব 
আশ্রষলাভে সমর্থ হন । 

শুধ্ অবাত্মসাধনাব পথেই নষ, সাংদারক জীবনেব আপন-বিপদেও বহ ভক্ত 
সাধককে নিগমানন্দ মহাবালেব অলৌকিক কৃপাব আশ্রষ লাভ কাবতে দেখা গিষাছে। 

নিপুবাব একট ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রামের যুবক আঁম্বনী । মাতা পরী এবং বালক 
পুত্রটি শিষা তাহাব ছোট একাঁট সংসাব ৷ উপার্জন আঁতি নামান্য, কোনোমতে দিন 
আতিকন্টে চলে। পাঁববাবাঁট 'নগমানন্দজীব আশ্রত। কুঁটিবেব এক কোণে পবন 
শ্রচ্বাভবে ঠাকুবেব চিত্র চ্থাপন কবা আছে, সকাল সন্ধ্যায় সকলে মালা প্র্থাত জানাষ! 

আকাঁস্নক এক দুক্লনাধ্য বোগে দৌদন জমিবনীৰ প্রাণাববোগ হয । বৃন্ধা নাত ও 
স্তী শোকে উন্মন্তপ্রা হইযা পড়ে । শোকাচ্ছন্ন কুটিবেৰ এক প্রান্তে গুবুদেবেদ ছাঁবাট 
স্থাঁপত বাহযাছে, সৌঁদকে দ্টি পাঁড়তেই বৃদ্ধা মহা উত্তেজত হইষা উঠিলেন | 

ভাবিলেন, যে ঠাকুব লৃরবেব দিনে এমন নীব্ব দর্শক হইরা থাকেন তাঁহাকে ঘুবে 
বাঁখবা ইক লাভ » আজই ভিন এ ছবিটি.ক পূকুবের ভ্রলে বিনর্ন দিবেন । 

ছবিখানি বিদার্জত হইতে ঝাইভেছে, এনন পয পশ্চাং হইতে প্রথণগলানে অহন 
আসিল-মা? 



১২ ভারতেব লাধব 

বৃদ্ধা ফিবিষা চাহিতভেই দেখিলেনঃ গুবহদেব নিগনানন্দ ছলহুল নেনে দণ্ডাবমান 
চিটি আব ফেলিয়া দেওযা গেল না । 

নিগঘানন্দ কবুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "চল ঘা ঘবে বাই, ভাদই ভোঘাব হেলে! 
আঁ তোমাৰ প্রা বলে ডাকবো । অধ্বিনন জন্য চোখে জল ফেলো হাঃ দে আনার 

কাছেই আছে 1” 
কখন কোথা ?দিরা প্বাণা নিগনানন্দ তিপুন্ব এই অধ্যভি প্লীতে আবিডুতি হইলেন 

ভাহা দভাই এক দুভ্রেধি ল্হদ্য 1 গহের দকলকে লানাবুপে দন্ছন বিয়া কিহক্ছেণ 
তাহাদেব পাঁহত কাটাইফা ভাবাৰ হও বখন হতীন জদ্য হইফা গেলেন । 

অন্তর্বানেব পরেই সবলেল হুশ হইল । গুল্দেব বে জলোৌ কিক শাতিবাসিই তাহ দেল 
নধ্যে হা উ্পা্থত হইঘাছিললন, এ-কঘা বুঝিতে কাহ্বও বাকন বাঁহল না । 

আন একবাবের বা! একদল ছুনোর নবূক্তি দেদিন আম্বলীন গৃহে প্রবেশ ক 
এবং তাহার বিধবা পরী উপ তাহা অতভ্যাচাক কাঁলতে উদ্যত হব? এই লক 
দিনেও এ অনহান্না তকুণীল ভবার্ত কন্দনে দনগদাল্দজীহ অপ জাবিভ্িব ঘ্ 
তাঁহাব ভেত্দাদধ হুত্কাব শানবা দুব্ভ্িদল দে গ্থনে হইতে পলাস্রন ককে॥ অজগর 
ভন্লার্ত পারবাবটিকে আশ্বন্ভ করিনা প্বা্ীজী থুহেল বাহিবে একটি গাপ্ড আঁঙ্কিড 
বাবিয়া দেন | বান্িতে এই গাণ্ভনত ভিতবে অবস্থান কবিলে কেহ তাহাদের আন কবিতে 
পরবে না-এ কথা বাঁলিষাই পহাপুবুৰ হন অন্তহিতি। 

আঁশ্রত ট্ঘাদেব মধ্যে তাঁহাব গবেজেবিনেৰ ভুনিবাি কিঃ একথা বুবাইবা তে 
দনগমানল্পজদব কোনোদিন ভুল হর নাই। এ িবষবে তাহাস্বণে ছিল সপন্ট ও দ্য্থহান 
?তনি বলতেন, দ্যাখো, আন অবতার-্টবতার নই -বাধারণ মানুহ | পশুপক্ষী কাট 
পতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিভুঘ কবে জন্ন-রন্নাস্তলের নাধ্নাব প্ৰ এজব্দে হাভগবান] 
আঁথ ভ্রেনেছি, দতা লাভ কবেছি। বঙ্গজান হপেছে । ব্যান ধংদ হও্যাৰ আদার 
ভেতব দিবে ভগদগ্রবহব ইচ্ছাই লাল/দ্লিত হবে উঠেছে, আাকে তোমবা জগব্খ,ব 
বলে ভেরে বেখো । জাম নাধনা ছাবা নিভে মতি হয়োছি- ভোমাদেবও নন্ভতিন পথ 
দোৌখনে দেব এই আমাৰ কা 1? 

জ্নবেব পবিন্রাণেব জন্য পবঘ আশ্বাল জানাই তান কাহিতেল, পদ্যথা ভবের 
আকুল ক্ুদ্দন আব প্রজাপ্ডপাঁতধ ননিবেরন এ দু'টি একত হলে দচ্চিদানন্দ শব তাঁৰ 
অংশকে জীবের দুখ দল কববান জন্যঃ দুক্টেব দমন আব শি্টেব পালনেন জন্য পাঠান। 
আধ জন্যান্য দেবভাদেব ভাঁব সহাবভার জন্য জুদ্ নিতে বলেন ।"দরগুবজেও ভদবের 
দুঃথে আবুল হবে প্রার্থনা ভানান । আনি প্রার্থনা কবাছ-তীন জানুন । বর্তমানে 
চাঁবাদকে বে বিবোধ আব অনানঞ্রন্য দেখা বাচ্ছেং ভাতে তিনি না এলে, কেউ এব 
দান কবতে পাববে না। তন শিগ্শীবই আদবেন, বেশী দৌঁব নেই ৮ 
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শীশুধন নাধকেব আচার্য ভবনে শেৰ অধ্যারাটি ভুদে অগ্ুসব হইব; জাদে। এবাৰ 

২৩৪২ সালেক অপশান্ে হহাদাথকেবকুপাবন মনলীলার ধাঁবে হাঁবে নার জাদে চির 

ববানকা ! আশ্রিত শিষ্য ও ভতদেব শোকদাগবে ভাইরা ঘগ্প হন তিনি চিব 
দনাধিতে | 



পরম ভাগবত বেহ্কটনাথ 

১৩১০ খটাম্টাব্দেব কথা । দিল্লীব সুলতান আলাউদ্দীন খলাজব লব্ধ দা্ট এ 
সমধে পাঁতত হইযাছে দক্ষিণ ভাবতেব দিকে । এ অগ্ল জরযেব জন্য বিবাট বাঁহনী- 
জহ তিনি প্রেবণ কাঁববাছেন মলেক কাফুবকে। তার বততক্ষষী ঘৃদ্ধেব পন খলজি 

সেনাপাঁতি এক একাট হিন্দু বাজ্য ছিনাইযা নিতেছেন আব ছডাইতেছেন আগ্নদাহ, হত্যা 
লৃষ্ঠন আব হিন্দু মীন্দব ধবংসেব বিভীষিকা । 

মালেক কাফুব সে বাব প্রবল বিক্রমে মাদুবাব বিবৃদ্ধে আঁভবান শুবু কাববাছেন। 
পথেই পডে বহুলখ্যাত শ্রীবঙ্গমেব প্রাচীন বিকুমান্দৰ । ধ্রীতহা। মধণাদা ও ধনগোৌববে 
সাবা দাক্ষিণাত্যে এ মন্দিবে জুঁড় নাই। এমন একাঁট মান্দব লস্ঠনেব সুযোগ 
কাফুব ছাডিতে বাজী নন, তাই দুধর্ষ সমব বাহনীকে চালিত কাঁবষাছেন সেই 'দিকে। 
কাবেবীব অপব তাবে, বাত্িৰ অন্ধকাবে অগ্রসব হইযা ছাউান ফৌলধাছে খলূজি বাহনী। 
এবাব যেকোনো মুহূর্তে তাহাবা ঝাঁপাইষা পাঁডবে এই তঈর্থনগবেৰ উপব। 

কৃষ্ণপক্ষেব নিশীথ বানর! ঘন অন্ধকাবে চাবাদিক সমাচ্ছন্ন ॥ গ্রীমান্দিবে, বাজাবে বা 
পথঘাটে দীপ নির্বাপিত, সর্বত্র বিবাজ্রত একটা থমথমে ভাব । আতঙ্কে অনেকেই নগব 
ছাড়িযা নিবাপদ আশ্রষে চালা িবাছে । যাহাবা আছে, তাহাবাও আসন্ন আব্লমণেব 
ভষে মূহ্যমান । 

নগববক্ষী বাজসেনাব সংখ্যা অল্প | এই প্রবল শন্তুব গ্রাতবোধ কবা তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব । সংঘর্ষ শুবু হইলেই ঝডেব মুখে শুহ্ক তৃণেব মতো তাহাবা কোথাষ ডীঁড়ষা 
যাইবে । তাবপবই ষথাবাঁতি শব হইবে খলাজ সেনাব নাবকীব তাণ্ডব । 

এই সংকটের বাতে একান্তে আপন কৃঁটিব বাঁসষা বৃ্ধ আচার্য সংদর্শন ভট্ু একনাশ 
তালপন্রেব পশথ গুছাইতে ব্যস্ত। সতর্ক হস্তে এগাীল তান ডোববদ্ধ কাঁবলেন, 
থবে থবে সাজাইযা বাখিংলন একটি বুলব মধ্যে । 

হঠাৎ কুঁটবেব দবজাষ মৃদ্ কবাঘাত শোনা গেল ৷ আচার্য যেন ইহাবই অপেক্ষা 
এতক্ষণ কাবতোছলেন । ন্রন্তপদে উঠিযা দরজা খহীললেন, কাঁহলেন, “এসো বেফ্কটনাথ । 
তোমা প্রতীক্ষাষই আমি বসে আছি। 

আগন্তুকেব ববস চাল্লশেব কিছুটা উধর্বে। দুঢ দমুল্তত দেহঃ চোখে মুখে জপূ্বে 
প্রাতভাব দীপ্তি, ললাটে ত্রিপৃন্ডকে চিহ, গলাষ পাঁবঘ তুলনীব মালা, দোঁখলেই মনে হয 
--ভাঁতনাধনাষ উসগাতি প্রাণ এক নৈষ্ঠিক বৈফব । 

বন্ধ আচার্ষেব চবণে প্রণত হইযা তিনি কাঁহলেন, “আম।ষ স্মবণ কলেছেন। কি 
আদেশ বলুন ৮ 

“বন, তোমাকে আজ আামাব বড প্রযোজন ৷ ছিব হযে আদলে বলো? বলছি 7 

প্রদীপেব আলো সস্তাঘত হইবা আদতেছে, নলতোঁট বাডাইমা দিষা আচার্য বেছি 



জাপা লা 

২১৪ ভারতেব সাধক 

নাথকে কাছে ডাকিলেন। 'নগ্নস্ববে কাঁহলেন, “এখানকাব পাঁবাস্থাত তো সব দেখছো । 
ইতিহাসে এনতব দুর্দেব আব কখনো আসে নি । খলাজ সেনা নদীব ওগাবে ঘাঁটি 
চ্ছাপন কবেছে। ষেকোনো মৃহযূর্তে ঝাঁপিয়ে পডবে এই ন্গবেব ওপব।” 

“যে-কোনো উপায়ে এ নবপশৃদেব প্রাতবোধ কবতে হবে। বক্ষা কবতে হবে 
শ্রীবিগ্রহকে,' দু স্ববে বলেন বেজ্কটনাথ । 

প্রভু বঙ্গনা্জীব জন্য ভাবনা নেই। তাঁর 'বগ্রহ ইতিমধ্যেই 'নবাপদ হ্থানে 

সাঁবষে নেওযা হযেছে । স;লতানেব সেনাবা এবাব ম্দিব ও তীর্থনগব ?বধরুত কববে, 
নিচ্চুবভাবে হত্যা কববে হাজাব হাজাব নিবীহ নবনাবীকে । আলাউদ্দীন খলাজ খল 
ও নৃশংস! তাব সেনাপাঁত মালেক কাফুব ততোঁধক | মাদ:বা আঁধকাবেব জন্য বিরাট 
সেনাদল নিষে সে অগ্রসব হচ্ছে, সেই সেনাবাহিনীকে প্রাতিবোধ কে কববে? পাশ্ডা- 
বাজাবা নিজেবা গৃহয্যদ্ধে দূর্বল+ তাছাড়া, এ নূগ্রব রক্ষাব জন্য খুব কম সংখ্যক রক্ষা 
তাঁবা বেখেছেন । এ অবস্থাধ খলাঁজ সেনাব দুব্ণাব গাঁতরোধ করা যাবে না।” 

“প্রভু শ্রীবন্গনাথেৰ এই লাঞ্ছনা অপমান, তাঁব ভন্তদেব ওপব এই "নর্মম অত্যাচার 
চলবেই? এব কোনো গ্রাতীবধান নেই? তবে কি অর্গাবতাব বজনাথজীব এতকালেব 
পুজা অর্চনা সব নিষ্ফল ৮" উচ্মা ও ক্ষোভ ফুটে ওঠে বেঙ্কটনাথেব কথায় । 

“তুমি শাস্নীবঞ বনষ্ঠাবান: বৈষ্ণব ভন্ত । তোমাব এ ক্ষোভ সাজে না বেজ্কটনাথ। 
পঢ্বাণ শাচ্দে কি দেখতে পাও? বাব বাব দেবতাবা ক্বর্গচ্যুত হযেছেম দানবদেব দ্বাবা। 
অবতাব পুবৃষ শ্রীবামকে সীতা হবণেব অপমান সইতে হযেছে? বাক্ষদদেব সঙ্গে ফুঝতে 
গষে কতবাব 'বপন্ন হতে হয়েছে শ্রীকৃষকেও শিশুপাল জবাসন্ধের হাতে কম লাঞ্ছনা 
সইতে হয নি। ইঈশ্ববেব লীলা, তাঁব মাষাব খেলাধ, ঘাত-প্রাতঘাত উ্থানপতন তো 
থাকবেই? বস 1 

“এখন আমাদেব কর্তব্য কি তাই বল:ুন।” ব্যগ্রস্ববে নিবেদন কবেন বেও্কটনাথ । 
“সব বলাছ, মন দিয়ে শোন । তাব আগে জানতে চাই তোমাব স্নীপুন্রেবা এখন 

কোথায় ৮? 
“তাবা কিছ্যার্দনেব জন্য তীর্থদর্শনে বোবষে গেছে ।” 
“আত উত্তম কথা । শুনে বিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম । শোন এবাব | শন্ুসেনা আজ 

গেষ বান্রেই নদী পোঁবষে আক্রমণ কববে, নৃশংস অত্যাচাব শব হবে। তাৰ আগ্নে 
তুম এ নগব থেকে নিক্কান্ত ছও। তোমা তিনটি গ:বুদাঁষত্ব পালন কবতে হবে, 
বৈগুকটনাথ |” 
“আপনাব আজ্ঞা সতত শিবোধার্য 1? 
“তা আঁ জানি, বস । তোমাব বাল্যকাল থেকে আমি তোমায় চিনি! আমার 

গুব: ববদাচার্যেব টোলে যখন আম যেতাম, তখন তুমি বালক মা সেই টোলে বসে খেলা 
কবতে। 'কল্ভু তোমাব অমান.ষা গ্রাতভা ও ভাঁবষ্যৎ জীবনেব মহতা সম্ভাবনা আমার 
আচার্যদেব এবং আমাদের দক্টকে এড়াতে পাবে নি । অসামান্য শাস্তাবৎ ও সাধক- 

বৃূপে ইতিমধ্যে তুমি গডে উঠেছ, অর্জন করেছো শ্ত্ীব্গমেব ভ্ত ও বুধমণ্ডলীব প্রণংসা। 



পবম ভাগবত বেংকটনাথ ২১ 
হি 

জামাব প্রথম নির্দেশ, তু আঁবলদ্বে অন্যত চলে ষাও। তোমাব মুলাবান প্রাণ বক্ষা 
করো । দেশের ভন্তসমাজ; বিশেষ ক'বে বামানুজ সম্প্রনাষ ভাঁবধাতে তোমাব সেবার 
অশেষভবে উপকৃত হবে 1৮ 

“কন্তু আচায'বৰঃ আপাঁনও তো যাচ্ছেন আমাব সঙ্গে 2” 
“না বেজ্কটনাথ আমি শ্রীধাম ত্যাগ কবাছনে । প্রন বঙ্গনাথেহ সেবাষ একনল ভঙ্তকে 

যেমন প্রাণ বিসঙ্ছন দিতে হবেঃ তেমনি আব একদলকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। ভক্তের 
মৃ্যববণ প্রন্থব আপনে টাঁলয়ে দেষ, আর ভক্তেব কাতব প্রার্থনা ধর্মসংদ্থাপনেব জন্য 
তাঁকে করে উন্দীপিত। দুষেরই গ্রবোজন আছে, বৎস । প্রাণবানেব ভ্রন্য আম সংককঃপ 
গ্রহণ কবোছ, সে সংকঞ্প আব ত্যাগ কবাব উপাষ নেই 1৮ 

বৃদ্ধ আচার্ষেব আনন দিব্যভাবেৰ ছটাষ উদ্জ্ল হইযা উঠিষাছে । আষত নষন 
দট অর্ধ নিমালত । একদক্টে তাঁহাব 1দ:ক কিছুক্ষণ তাকাইযা থাঁকযা বেঙকটনাথ 
কাঁহলেন, “আচার্যবব। এখনো সম আছে; সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অর একবাব আপান তা 

কব ।” 
“শোন বস, বৃথা বাক্য বায় ক'রে একাঁট মৃহর্ত নষ্ট ক'বো না। আমাব প্রথম 

নির্দেশটি তোমায় জানিযৌছ, শ্রীবঙ্গম ত্যাগ ক'বে নিজেব প্রাণবক্ষা কবো, 'নজেকে 
নিক্লোজিত করো গ্রভূব নির্ধাবত সেবাকার্যে। আমাব দ্বিতীষ নির্দেশ, আমাব বাঁচত 
প্রতিপ্রকাশিকা'ব পাণ্ডুলাপি বযেছে এই ঝাঁলতে। আমাব গুবু ববদাচার্যেব শ্রীমূখ 
থেকে প্রভু বামানুজেব প্রীভাষ্যের যে তাৎপর্য শুনোছি, তা থেকেই বচনা কবোঁছ এই 
টীকা । ভন্তসমাজেব কল্যাণের জন্য এট বক্ষা কবা প্রযোজন 1” 

“এ গ্রন্হেব দািত্ব আমি গ্রহণ কবাছি 1” 
িত্তুম বস । আমাব তৃতীষ নির্দেশ, তুমি আমাব বালক পত্র দুটিবও ভাব নাও। 

ওবা মাতৃহীন, আমাব অবর্তমানে আব কেউ নেই ওদেব দেখবাব ৷ পাশেব ঘরে নাশ্চন্তে 
ঘুমুচ্ছে, জানে না ষে ?িষবে ওদেব শমন দণ্ডাবমান ॥ তু আব বিলম্ব ক'বো নাঃ 
এই টীকা গ্রন্থ ও বালক দ:টিকে নঙ্গে নিষে চলে যাও 1” 

শাদ্মরহেৰ ঝুলি এবং বালক দুটিকে সঙ্গে নষা বেকটনাথ বিদযষেব জনা প্রস্তুত 
হইলেন । প্রণামান্তে আচার্ধকে প্রশ্ন কাঁবলেন, “অর্চাবতাব গরু বঙ্গনাথজীব প্রি তীর 
এই দুভেণগ আব কতাঁদন চলবে % 

প্রশান্ত কশ্ঠে আচার্য উত্তব দিলেন, “প্রভু কৃপা আমি জানতে পেনোছঃ বংস। প্রা 
অর্ধ শতাধ্বীকাল এ অগ্চল অত্যাচারী বিধ্শীন কবলে থাকবে, তাবপব হবে নাতে 
অরুণোদব | তোমবা, ভব সাধক শান্দীবদ: যাবা বেচে বইলে, তাঁদের নিত্যন্তাব কান 
হবে প্রভুর কাছে সেই মুন্ডি জন্য প্রার্থনা কবা 1” 

্তপদে নিঃশহ্দে দীর্ঘ অন্ধকারমষ গথ চাঁলষা কাবেলীব ভবে আয লাজন 
বেঙ্কটনাথ । এক হাতে গ্রন্হেহ ঝুলি, আাব এক হাতে বেটন কাবা জাঙ্ছেন বালক 
দুটিকে । 



২১৯৬ ভাবতেব সাধক 

বালুকা সৈকতের সম্মুখেই গাবঘাট । ঘাটে পেখীছিযাই বেঙ্কটনাথ অ।তঙ্বে শিহবিধা 
উাঠলেন। শত শত মৃতদেহ আলে পাশে ছডানো । তীর্থনগনেব বক্ষী বাঁহনীব একাংণ 
খলঁজ পেনাব প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত ও হতাহত । 

ঘাটে পানাপাবেন নৌকা একাঁটও নাই, সবগযীলই ওগানেব 'দকে বওনা হইযাছে। 
বেখ্কটনাথ বাঝলেল, পাঁবাস্টিত ভবাবহ ) মালেক কাফুবেব সেনাব অগ্চাংশ নণাবলক্ষটদের 
গ্রাথামক প্রাতবোধ বিধ্বস্ত কারয়া নিঃগব্দে মান্দব বেষ্টন কবাব জন্য ধাবিত হইবাছে। 
আব ঘাটের নৌকাগযুলি ওপাবে গিষাছে গুল সেনাবাহিনীকে আনযনেৰ জন্য । 

বালক দুটিকে নিষা ওপাবে পৌঁছিবাব কোনো উপাধ নাই । নগবে াব্যা গেলেও 
মৃত্যু অবধাবিত। এখন ক কবা বায় » 

হঠাৎ বেঙকটনাথেব মাথায এক চিন্তা খোলধা গেল । সংকট হইত উদ্ধারে এক 
উপাষ তান উদ্ভাবন কাবলেন। হ্যাঁ; চাতুর্ষেব আশ্রষ ছাড়া বাঁচিবাব কোনো পচ্ছা 
নাই। 

ক্ষিগ্র হস্তে বক্ষীদেব শৃতদেহগ্ীল টানিধা আঁনষা সেগুলি তিনি স্তুগীকৃত 
কবিলেন। বালকদেব কহিলেন, “ভষ পেযো না। আজ আগবা একটা লৃতন লুকো- 
চাব খেলা খেলবো । নিহতদের স্তুপেব ভেতবে এপো আমবা সবাই চকে পি, 
মৃতেব মতো 'নঃমাড়ে পড়ে থাঁক। ওপাব থেকে আগত খলজি সেনাবা নবাই যখন 
মাঁন্দবেব দিকে চলে ঘাবে, তখন আমবা চটপট্ উঠে গড়বো ৷ ওপাবে চলে গিষে প্রাণ 
বাঁচাবো 1” 

তাড়াতাঁড সবাই মৃতেব স্তুপেব মধ্যে আত্মগোপন কাঁবলেন। কিছ:ক্ষণ পবেই 
মূল খলাজ বাঁহনী এপাবে আঁসষা উপীস্থত। তাচ্ছল্যভাল মত এনরদের কে 
তাকাইযা মণ্দিব আন্লমণেব জন্যে সোল্লাসে তাহাবা ধাবিত হইল । 

ঘাট নীবব নির্জন হইলে বেঙ্কটনাথ বালকদেব ীনযা বাঁহবে আসলেন । নৌকা- 
যোগে কাবেবী পাব হইষা প্রবেশ কাবলেন গহন অবথ্যে। আঁতিকম্টে বমাগত কষেক 
দিন পথ চলাব পব মহীশুব অঞ্চলে হিন্দু বাজ্যে আঁসবা হাঁফ ছািলেন, শুবদ কবিলেন 
নৃূতনতব সাবস্বত জীবন, সাধনামষ জীবন ৷ 

পান্ডিত্য ও সাধনাব, অমানুষী গ্রাতভা ও পবাভীন্তব যে বীজ বোঁপত হইযাছিল 
শ্্ীবঙ্গমেন নবীন পাঁণ্ডিত বেঙ্কটনাথেব আধাবে আঁচবে তাহা পল্লাবত ও প্যাঙ্গত হইয্সা 
উঠে। 

সমকালীন ভান্ব আন্দোলনেব শ্রেষ্ঠ ধাবকবাহকবুপে, বামানুুজ সম্প্রদাষেব অগ্রাত- 
দন্ৰী নেতাবৃপে কীর্তত হন বেকটনাথ । 

ত্যাগ বৈবাগ্যমষ ভান্তসাধনা, কাঁবন্, দার্শীনকতা, এবং তকপাব্দমতাব জন্য শুধু 
দাক্ষিণাত্যেই নষ, সাবা ভাবতে এ সময তাঁহাব খ্যাত ছডাইযা পড়ে, বেদাক্দাশিক 
নামে সবন্ত তীন পাঁবাঁচত হইযা উঠেন । 

বেঙকটনাথেব িতাব নাম অনন্তসবাঁ। ভাঁন্তমান্, সংপশ্ডিত ব্রাহ্মণ বাঁলষা তাহার 
সঃনাম ছিল । তখনকাব দিনে দাঁক্ষণাত্যেব ধর্মজীবনেব মর্মকেন্দু [ছিল কাণ্দী। দৈব 
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*€ বৈষ্ব ভন্ত সাধক ও শাস্মবদ আচার্যদেব পুজা অর্চনা ও তাত্বিক বিতকে সদা 

মুখীবত থাঁকত এই পৃ্যমঘী নগণী। অনন্তসবৌ এখানকাব পল্লীতে বাস কাঁবতেন 
এবং কাণ্সীব ভন্ত ও পাঁণ্ডতমহলে বিশেষভাবে পাঁবাঁচত 'ছিলেন। আন্চার্ বামানভ 
তাঁহাব ভীন্তিবাদ গ্রচাবেব জন্য চূযাত্তৰ জন আদর্শ বৈষ্ণব পণ্ডিতকে নিযোজত কবেন, 

ইত্হাদেব অন্যতম ভিলেন অনন্তনূবীব পূর্বপুরুষ । 
বেছ্কটনাথেব মাতা তোতাব্বাব িতৃগৃহেও ধা এ্রাতহা কগ ছিল না। 

বামানজেব এ আদ প্রচাবক গোম্ঠীব অন্যতম আচার্ষেব বংশে তাঁহার জন্ম। তান 
ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব নািকা আন তাঁহার ভ্রাতা বামানুজ অস্পুলাব ছিলেন সমকালীন 

বাশস্টাদ্বৈতবাদী আচার্ধদেৰ অন্যতম 1 
এই ভান্তপবাষণ নৌম্ঠিক পাববাবে বেকটনাথ ১২৬৮ এী্টান্দে জন্ম গ্রহণ কবেন। 
বালককাল হইতেই অত্যাম্চর্ধ মেধা ও গ্রাতিভান স্ফুবণ দেখা যাষ তাঁহান জীবনে । 

পুন্নেব সাবস্বত জীবনেব সন্ভাবনাব কথা ভাবযা জনক জননী মহা আনন্দিত। অস্টম 
বংসব বধসে উপনধন সংস্কাবেব পব মাতুন অস্পৃলাব ভাহাদেব কাছে প্রস্তাব কবেন। 
“বেত্কটনাথেব শিক্ষাৰ দাঘিত্ব তোমবা আমাব ওপব [ছড়ে দাও ।' আগান টোলেব 
পডুযাদেব অনেকেই খ্যাতনামা ভীনুশাস্মবদ্ বলে গণ্য হবেছে। বেংকটনাথ দৈব 
প্রাতভা নিষে জন্মেছেঃ আমাব টোলে পাঠ সমাপ্ত কবলে কালে সেও এক গ্রখ্।ত আচার্য 

হযে উঠবে ।” 
অনন্তসূবী নিজে বৈবাগ্যবান্ পণ্ডিত । তাই নিজের টোলকে বড কবাব জন্য কোনো 

দিনই তান উৎসাহ? হন নাই । গুটিকবেক ছার পডাইবা কোনোগত তাঁহার সংসাব 
চলে। ভাবলেন, বামানজ অস্পৃলাব নিজে ভরত ধক, তাছাড়া; বাশটাদৈতবাদী 
আচার্ষদেব মধ্যে তাঁহাব খ্যাত সংপ্রচাবিত । তাঁহাব টোলেব ছান্েবা আনকেই কৃতী 
পুবুষ। সেই টোলে নিজে যাণচষা ভাগ্নেকে তান পডাইতে চান, এ আত উত্তম কথা । 
স্তরীব নাহত পব্ামর্শ কাঁবযা অপ্পুলাবেৰ প্রস্তাবে তান সাফ দিলেন । মাতৃলেল 

প্রীসম্ধ টোলেই শব হইল বেতকটনাথেব শাস্! অধ্যষন | 
কষেক বসবে মধ্যেই দেখা গেল, কিশোব বেওকটনাথ তাহান অমানুষ গ্রাতভান 

বলে বেদ বেদান্ত, স্মাত, ন্যাধ প্রভীতি আঘন্ত কারা ফৌলযাছে । উচ্চতব শ্রেণীর 
ছাঘরদেব বিদ্যাবন্তাকেও সে হাব মানাইবাছে অনাষাসে। 

বামানজ্ লদ্গরদাযেব বাঁশ পাঁণ্ডিত বদাচার্য এ পম ব শবে শাল কাণ্ডে 
আসিষা বাস কাঁবতেন। সঙ্গে থাকত লিষ্যপ্রথান দর্শন ভট্ট € অন্দানা তখক্গুনী 
ভাঁঙশাস্মবিদ্ শিব্য | ববদাচার্বেব আলোচনা দভাষ কাণ্ণীব অন্যান্য বিদ্যা হা সঙ্গে 
[িশোব বেখকটনাথও এক একাঁদন উপাঁহৃত হইতেন | এই দম্যকার আলোচনা ও বিত্ত 

তাঁহাকে সোতনাহে ফেগ দিত লা ইভ? াঁহাপ প্রতিভার দীপ্ত ও তা ছোচনাজ 

পাবদা্শতা '্দাথষ; ববদাচার্য বাস্মাহ যান চাহি ধাকিতেন | 

এই িশোব ভাঁতবাদী ছাত্রেক ভাববাৎ আত উদ্ভব, ববদাার্ষের ভাহা বুঁকিতে 
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দৌঁব হয় নাই । একাঁদন শাস্ন বিতকেব আসবে সপ্রশংস দরীষ্টতে বেঞ্কটনাথেব দিকে 
তাকাইবা তান বলেন; “বংস, আম আশীর্বাদ কাঁব উত্তব জীবনে তুম বেদান্তের 
ভান্তবাদী ব্যাখ্যায় সাফল্য অন কবো, প্রাতিপক্ষকে করবো পর্ধদস্ত। ধর্ম দেশ ও 
সমাজৰ অশেষ কল্যাণ সাধন ক'বে জীবন তোমাব ধন্য হোক ।” 

প্রবীণ িষ্য সুদর্শন ভট্টও সৌদন সেখানে উপাঁন্থিত। আচার্ষেব এই আঁশস্ ষে 
_অপান্রে বাত হষ নাই এবং কিশোব বেঙ্কটনাথ যে একাদিন দাঁক্ষণ ভাবতেব সারস্বত 
গমাজেব অন্যতম স্তম্ভবৃপে গণ্য হইবেন, এই বিশ্বাস তাঁহাব হাদয়ে 'চরাঁদন জাগ্বূক 
ছল । 

পববর্তাঁ জীবনে শ্রীরঙ্গমে তরুণ আচার্য বেঙ্কটনাথেব সাঁহত সংদর্শনেব ঘানত্ঠতা 
বাঁড়ষা উঠে। বেঙ্কটনাথেব জীবনে স্বীয গুরুব আঁশসূকে ব্পায়িত হইতে দৌখবা 
গতাঁন মুগ্ধ হন, দিনের পব দিন তাঁহাকে কাছে টানয়া নেন। 

মুসলমান সেনা শ্রীবঙ্গম আক্রমণ কৰাৰ প্রাক্কালে সুদর্শন ভট্ট তাঁহাব এই 'বিদ্বস্ত 
ও ঘানত্ঠ যুবক, বন্ধুটিকে নিজেব কুঁটিবে ডাকিয়া আনেন। তাঁহাবই হাতে নিজেব 
শ্রেষ্ঠ অবদান 'গ্রতপ্রকাশিকা'ব পান্ডালাঁপ ও পূ্বদ্ধধকে সশীপধা দেন। 'নীশ্চন্তে কবেন 
মৃত্যু ববণ। 

বেছ্কটনাথ কাণীতে প্রা িশ বসব বাস কবেন। এখন "তান নবীন য্দবা, এই 
বয়সেই গনজেব অসাধাবণ শান্ত বলে সবীবদ্যায় তান পাবদর্শ হইক্লা উঠেন। 
পাণ্ডিত্যেব খ্যাঁত বাম্ধব সঙ্গে সঙ্গে 'ভান শাস্ত শিক্ষাদানের এক টোল খুলষা বসেন। 
অজ্পকাল মধ্যেই চাঁবা্ক হইতে তাঁহাব এই টোলে 'বদ্যার্থাব সমাগম হইতে থাকে । 

জননী তোতাবন্বাব আনন্দেয আব অবাধ নাই। নবীন অধ্যাপক বূপে পদন্রেব 
যণ তখন চাবাদিকে | দলে দলে ছার আধা জঁটতেছে তাহাব টোলে। অর্থাগমও 
বাঁড়তেছে। এবাব বেঙ্কটনাথেব বিবাহ দিয়া একটি সুলক্ষণা বধ্ ঘবে আনা দবকাব । 

প্রস্তাব শাীনয়াই পাত্র ঢমকাইয্রা ডাঁঠ'লন। কাঁছলেন, “আম আমাব জীবনের 
লক্ষ্য স্িব ক'বে ফেলোছ, মা। প্রভু বামানুজেব দার্শীনকতা ও বৈষ্বীঘ সাধন আমি 
মনগ্রাণ দিষে গ্রহণ কবোছ এবং তা বক্ষা কবাব জন্য জীবন স'পে দেবো বলেও ছিব 
করোছ'। কাজেই বিবাহ কবাব জন্য আমাষ তুমি চাপ দিযো না ।” 

ব্যদ্তনমস্ত হইযা মা কাঁহলেন, “সে কিবে, বামানুজপন্থী কত আচার্ষই তো 
দেশেব সর্বনন ছাঁডষে বষেছেন, তাঁবা সবাই আদর্শ গৃহী, ঘবসংসাব ক'বে শাস্চর্চা আর 
সাধনভজন কবতে তো তীর্দেব বাধে নি। এ তুই ক সব বলছিস: 1” 

পনাঙ্কণন বৈষ্বেব জীবন যাপন কবতে চাই আম, নইলে শাস্মচর্চা ও সাধনা 
কোনোটিতেই আম আমানুবূপ সাফল্য অর্জন কবতে পাববো না।” য্যীন্ত দেখান 
বেতকটনাথ । 

জননী উত্তোঁজত হম, যুবক পদকে নানাভাবে বুঝাইতে থাকেন । অবশেষে বাঁলঘ' 
উঠেন, “তোব বাবা উন্নত বৈষ্ণব সাধকেব জীবন যাপন ক'বে গিয়েছেন, টাকাকাঁড় 
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উপার্রন বা সঞ্চষে কোনোদিনই মন দেন নি । বেশ তো, বাবাঃ তুইও সেই পথে চলব! 
ইচ্ছে হযতো নৌম্ঠিক অপ্রতিগ্রাহী ব্রা্মণবূপেই তুই দিনাতিপাত কবাঁব। কিন্তু আমাৰ 
একান্ত ইচ্ছা তুই গ্রাহন্থ্যি আশ্রমে প্রবেশ কব্। বংশধাবাব ছেদ পড়তে দিনে বাবা, 
দৌখস্ পতৃপুবুষ যেন পিল্ডজল পাষ ।% 

মাতৃভন্ত বেঙ্কটনাথ জননীর অনুবোধ উপেক্ষা কবতে পাবেন নাই! আঁচবে 
ঘ্ুপ্পিলেব নিকট গ্রামেব এক বেদজ্ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ কাঁবযা তান সংসাধী হন । 

পড়ী ছিলেন পাঁতব্রতা । তাই পাঁতব ত্যাগপৃত আদর্শকে তানও একান্তভাবে 
আঁকড়াইষা ধবেন। অধাচক বৃত্তিব উপব নির্ভব কারা পবম আনদ্দে উভষে পার 
কলনসহ দীর্ঘ গাহ-্থ্য-জীব্ন আতবাহিত কবেন। 

কাণসীব শাম্দাবদূদেব মধ্যে আচার্ধ বেওকটনাথ তখন এক কৃতী পুব্ষবূপে 
লম্মানিত। শ্রীসম্প্রদায়েব অন্যতম প্রভাবশালী নেতা বাঁলযা সবাই যেমন তাঁহাকে 
জানেন, তেমান সমাদব কবেন ন্যাষ, সাংখ্য ও অদ্ৈতবেদান্তেন মর্মজ্ঞ এবং প্রাতভাধব 
ব্যাখ্যাতাবপে। এই অশ্প বষসেই “সর্বতন্মস্বতন্টর' পা্ডত ধালবা অনেকে তাঁহাকে 
আভনন্দন জানাইতে আসেন ! 

এই সমযে আচার্ বেৎকটনাথ এক নবান বিদ্যার্থাঁব সাঁহত পাঁবাচিত হন। বয়সে 
কনিচ্চতব হইলেও প্রতিভা ও প্রাণশান্তি তাঁহাব বিস্মবকব । এই 'িদ্যার্থাব নাম মাধব 
সায়ন। সৌঁদনকাব এই পাঁঝচ্র উত্তবকালে পাঁবণত হয দীর্ঘস্াষী বন্ধুহ্ে । 

বেকটনাথ বামানৃজ সপ্পরদায়নের আচার্য । প্রধানত বিঝুঃকাণ্াকে বেন্দ্ু কবিধা তান 
বসবাস কাবতেন । আব মাধব ছিলেন অদবৈতরর্ধবাদী গুরু ছাত্র, শিবকান্সীতে থাঁিষা 
তান শাস্ট অধাষন করিতেন । উভষেব মতবাদ ও ভ্রীবন পাঁববেশে পার্থক্য প্রচুব, তবুও 
তাঁহাদেব মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধৃছেৰ বন্ধন গাঁডষা উঠিতে দৌঁব হয নাই। তখনকার 
দিনে জ্ঞানবাদনী ও ভক্তিবাদীরেব মধ্যে বাদ বিসম্বাদ নিতান্ত কম ছিল লা, কিদ্তু বেংকট- 
নাথ ও মাধব ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীব মানুষ । উভষে উভবেব ত্যাগবৈবাগ্য ও প্রীতভাকে 
শ্রন্ধা কবিতেনঃ দনাতন ধর্ম ওস্বদেশেব উজ্জ্রীবনেব স্বর্ন উভয়েই দেখিতেন। এমনি 
কাঁবয়া দুইটি উদ্জ্রল ব্যানিত্ব একে অন্যকে আকৃষ্ট কাবিত, গভঈবভবে ভালবাদিত। 

উত্তবকালে বেত্কটনাথ সাবা দাক্ষিগাত্যে বামানবু প্রবার্তিত শ্রীসপ্পরনাবের অগ্রতি- 
ঘল্দী নেতাবূপে খ্যাত হন; শ্রীবঙ্গমেব খ্রেষ্ঠ আচার্যবূপে অগীণত ভহহরমে আসন 
পবিগ্রহ করেন । আর মাধব বশীর্তত হন ভংকালদন ভাবতে শ্রেষ্ঠ অদবৈতবার্দ সন্যাসা 
বিদ্যারণ্য মান রুপে শিষ্য হাবিহব ও বুর্বাষকে প্রেবণা ও দাহায্য দিব্য তান 
গঠন কবেন বিজযনগবেব হিন্দুসায্রাজ্য, ভাবতেব বাজটোতিক ও এনাযি ইতিহাসে ওক 
অবিস্মবণীষ কণীর্ত রাখিষা যান। দীর্ঘীদনেব ব্যবধানে, সেই সুপাঁবণভ বলেও 
বেম্কটনাথ ও মাধবাচার্য তাঁহাদের প্ৃবাতন বন্ধৃতকে এতটুকু প্লান হইতে দেল লাই । 

কাণ্সীব জনতাব ভিড় ও বিদ্যানকোলাহল বেশগীদন বেংকউনাছের ভল লাশে নই 



২২০ ভাবতেব সাধক 

বিছদুদনেব জন্য নিজের চতুষ্পার্ঠাকে ?ভীন কুজ্ঞালোবেব অন্তর্গত তিবুবাহি্দুপুবে 
নিষা যান, সেখানকাব পান্ত ভূত পাঁববেশে চাঁলতে থাকে তাঁহাব সাধনা, শাস্ব্গবেষণা 
ও শিক্ষাদান । 

অতঃপব ঘাঁলষ্ঠ শিষ্যদেব আহবান আচাধ তিবুক্ইল:ব নামক স্থানে গিধা িছদন 
অবস্থান কবেন । অবণেষে কান্সীব বন্ধূবাম্থব ও শ্রীসপ্প্রদাযেব বৈধব প্রধানদেব আহবানে 
আবাব তাঁহাকে সেখানে 'ফাঁবষা আসতে হয় । 

ইতিমধ্যে বেঙ্কটনাথ সংস্কৃত ও তাগিল ভাষাৰ কতকগ্ীল দার্শীনক ও দ্তোন্ুন্থ 
বচনা কবিযাছিলেন ৷ ভভ্তিবাদের ব্যাখ্যাতা ও বিচাবমল্পবূপে যেমন তাঁহাব্ প্রা্াম্ধ 
বাঁটযাছে, তেসান তান দেশেব সর্বস্তবেব মান,বদেব কাছে ববনব ও?প্রঘ হইবা উীঁঠযাছেন 
তাঁহাৰ কাব্যগ্রাতভাব জন্য । কান্ঠীব জ্রানগুণী ও ভন্তসমাজে তখন তান আতগব 
জনাপ্রয। চাঁবনরেব শচিতা ও 'ি্ধতাব গুণে বিব্দ্ধমতবাদ? পাঁণ্ডিত্রেবাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা 
কাঁবতেন, ভালবামিতেন। 

সনাতন ধর্মেব উৎসদ্থান উত্তৰ ভাবত । বিশেষ কাঁবধা প.ণ্যতোয়া গঙ্গা ও বমুনাব 
তীঁনে তাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলি গাঁডরা উঠিবাছে ৷ বেতকটনাথ শস্থিব কাঁবলেন। 
এই সব তীর্থ দর্শন কাঁববেন, প্রাণেব আশা িটাইযা বিগ্রহসমূহেব পুজা অর্চনা 
কাঁববেন। 

একদল ভন্ত যাত্রী 1তবুপাঁত হইক্লা গর়া কাশী বন্দাবনে বাওযার জন্য প্রস্ভুত 
হইতোঁছল, তাহাদের সাঁহত বেঞ্বটনাথ দভাঁডযা পাঁড়লেন। অর্চেব কোনো সঙ্গাত 
নাই, সাবা পথে অবলম্বন কাঁবলেন আকাশ ব্যান্ত। ইন্টদেব শ্রীবধুব কৃপান্ন তাঁহাব 
এই দীর্ঘ তীর্থ পাঁবকরমা িদ্তু সহজে ও 'নার্বঘে। হয় এবং কযেক মাম পবে কান্পীতে 
তান ফাবষা আসেন। 

এই সণযে আচার্য বেৎকটনাথেব জীবনে ঘটে এক 'ব্বাট পটপাঁববর্তন। শ্ত্ীবঙ্গম 
বামানদুজী বৈষব স্প্রদাযের এক গ্রেষ্ঠ বেদ্দ্রু। কিছুদিন যাবৎ সেখানে এক 'দগাবভষী 
অদ্বৈতবাদণ সন্ব্যাসীব আগমন ঘটে । শাম্ব্েব তীক্ষ/ ?বচাব শশ্পেবণে, তর্ক যুদ্ধে বৈষব 
পণ্ডিতদের তান প্রাবই কোণঠাসা কাবা ফৌলতেছেন। এ বিপদে সেখানকাব ভান্ত- 
বাদ্দী পাঁণ্ডতেবা বেও্কটনাথেব সাহাব্য চাহিষা পাঠাইলেন । 

বেতকটনাথ স্বশাস্ত পাবদ্দম 'সর্বতন্ধস্বতন্ত্' মহাপাঁণ্ভত বাঁলবা চাঁবাঁদকে তাঁহাব 
বিবাট খ্যাঁত। অদ্বৈতবাদেব ব্যাস্ত তকেব পদ্ধাত তাঁহাব ভালভাবে জানা আছে। 
সর্বোপাব গ্রীসপ্প্রদাবেব ভক্তদেব 'িদবাস, বেঙ্কটনাথ অমানুষ প্রাতভাব আঁধকাবী এবং 
প্রামানুজেব মতবাদেব পাট সাধনেব জন্যই ঈশ্ববেব কৃপাষ তিনি আবির্ভূত । 

সম্প্রদাষেব আচার্যদেব আহ্হান বেঙকটনাথ উপেক্ষা কাঁবতে পাবেন নাই। আঁচবে 
'তীন শ্রীব্গমে আসঘা উপাছ্ছত হন । 

প্রভু শ্রীবঙ্গনাথেব দর্শন ও অর্চনা শেষে আঁসযা দাঁড়ান অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীব 

সন্মদথে। 
উভয়েই অসামান্য শাস্মীবদ; তাঁক্ষএধী ও কুশলী বিচাবমল্প । বিন্তু এই তক্যদ্ধে 



প্ৰ্ম ভাগবত বেঙ্কটনাথ ২২১ 

বেকটনাথই অবশেষে জযলাভ কবেন। শ্রীবঙ্গমেব পত্যক্ষেত্রে এই নবীন আচার্য ধন্য 

হন সর্বজনেব আঁভনন্দনে । 
ভাকবাদী বেদান্তে শ্রেষ্ঠ আচার্ধবূপে এবাব তান বিপুল গ্রাসম্বি অন কবেন। 

ভন্তদমাজ তাই এখন হইতে তাঁহাকে আঁভীহত কাঁবতে থাকেন বেদান্তদোশিক বেংকটনাথ 
নামে।১ 

মানত কষেক দিনেব জন্য কাণ্তী ছাড়িষা আঁসিবাছেন বে্কটনাথ। কিন্তু শ্্ীবঙ্গনাথ 
বিগুহ ও শ্রীবদমের ভক্তিময পাঁববেশ তাঁহাব মন কাডিষা নিল। স্থিব কাঁবলেন, কানন 
বমবাস তুলিষা দিবেন, সপাঁববাবে চিবাদনেব জন্য এই তীর্ঘন্গবাতেই গ্রহণ কাঁববেন 
আশ্রব। শ্রীবগ্রহেব অর্চনা, শাস্ব বচনা ও বিদ্যাদান নিষাই কাটাইযা দিবেন জীবনেন 
অবাঁশন্ট কাল। 

বেদান্তদ্দৌশক বেকটনাথেব ববস তখন মান বিষাললিশ বংসব | সাধনা বচনা ও 
শাস্নীয ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রেবণা তাঁহাব জীবনে অফুবন্ত। সেই সঙ্গে বাহযাছে দেশ 
ও ধর্মেব কল্যাণ সাধনেৰ প্রবল ইচ্ছা । ভীন্তবসেব ধাবাকে সমাজেব পর্বপ্তবে ছডাইষা 
দিবাব বতাট তন গ্রহণ কবিতে চান । 

্রীবঙ্গমেব বৈষ্ণব প্রধানেবাও একাজে তাঁহাকে উৎনাহ দিলেন । 1পলাই লোকসার্ণ 
সুদর্শন সূবাঁ প্রীত একাঁদন কাঁহলেন, “বেঙ্কটনাথ তুমি পল্ম ভাগ্যবান: । পিতা গাতা 
উভষ কুল থেকেই শ্্রীবৈষবাদেব সংস্কাব তুমি পেষেছো । তদুপাঁব আবিভূ্তি হম্েছো 
ঈশ্ববদত্ত অলোৌককীঁ পর্দা ও প্রাতভা নিষে । আমাদের ইচ্ছা, দুটি মহতাঁ কর্ম তুমি 
সব উদ্যাপন কবো । তুমি সবশবদ্যা বিশাবদঃ জাঁটল দাশশীনক বহস্যভেদে আঁদিতীষ । 
সেই সঙ্গে তুম অসাধাবণ কাব্যপ্রাতভাবও আঁধকাবী বটে। আমবা তোমাব লেখনী 
থেকে দুই পর্যাযেব বচনা আশা কাব 1 

"আদেশ পালনে আখ সতত প্রদ্ভুত।' জোড়হস্তে লাঁবনযে উত্ত দেন 

বেকটনাথ । 
“মাষাবাদীবা শ্রীসম্প্রদাধে উপব চাঁবাদক থেকে প্রবল আঘাত হানছে। অদ্বৈতবাদ 

নিবসনেব জন্য তুমি কষেকাঁট তাঁত্বরক ও যাঁকিপূর্ণ গ্রন্থ বচনা কদে-। সহজ্রভাবে 
ব্যাখ্যা কবো প্রনু বামানজেব পবম তত । সেই সঙ্গে ভু জনদাধাবণেন ভন্যা লিখতে 
থাকো ভাঁন্ত বসাত্মক কাবাগ্রন্ু এবং সুমধুর শ্লোকবাজী । 

বচ্ধ সর্বজনমান্য আচার্ষেব নির্দেশ স্মরণ লাখিযা বেম্কটনাথ শুন কলিলেল 
তাঁহাব নতুনতব সাবস্বত জীবন। শ্রীন্গনাথের -দব্য পূজা, জান্তব সাধনা ও শান 

ব্যাখ্যানে সর্কভোভাবে নিজেকে তান নিষোজিত কাবলেন | কিন্ছু এন বিধানে অভির 
তাঁহাব এই নূবতব জবনদাধনাব উপব পাঁতিত হইল এক প্রচ্ড জা্ঘাত। নালেক 

১ দাঁ্ণী শ্রীস্প্রদাষের ভ$তদব 'বন্বাস, স্বয়ং প্রন বলনা বেকটনাথকে বেস্ট 

দৌশক উপ্যাধতে ভুত কবেন । প্রকুত্পক্ষে এই উপাধি তাহাকে প্রদ্ুল কন 
বঙ্গমেব বধমন্ডলী ও বৈষবমন্ডলী ॥ 



৮১৬৫ ভাবতেব সাধক 

কাফুবেব হিংস্র আক্রমণের প্রাক্কালে পবম প্রিয় ইন্টস্থান শ্রীবন্গম হইতে নিজেকে তান 
সবাইযা নিতে বাধ্য হইলেন । 

কল্তু শ্রীবঙ্গমেব এই 'বিপর্ধষ এবং মুসলমান সেনার নাবকীয় তাণ্ডব বেদান্তদোশক 
বেঙকটনাথকে তাঁহাব জীবনসাধনা হইতে বিষ্্যত কঁবিতে পাবে নাই । দরবেব দাবৃপ 
আঘাত তাঁহাব মধ্যে সাষ্ট কবে এক বাঁলস্ঠ প্রাতিক্রিয়াব। নিবলস লেখনী চালনা ও 
জীবনসাধনাব মধ্য দিবা দীঁক্ষণভারতেব ভীন্তবাদকে বেকটনাথ আবো প্রাণবন্ত কাঁবষা 
তোলেন । চবম দুঃখ, ভগীত ও হতাশাব দিনে জনগণকে শোনান তানি আশা ও 
আশ্বাসে বাণস, নবতব প্রেবণায় তাহাদেব উদ্বুল্ধ কাবিয়া তোলেন । 

শ্্ীবর্গম ছাঁডিক্লা আপাব পব বেকটনাথ কছ্যাঁদনের জন্য মহশশুবেব সত্যকালম-এ 
আঁসিষা বাস কাঁবতে থাকেন। মালেক কাফুবেব সেনাবাহিনীর ধ্রংসলীলা ও ঘণ্য 
অত্যাচাবেব অনেক কাঁহনীই হাঁতিমধ্যে তাঁহাব নিকট পৌছিম্নাছে। লোকমুখে 
শীনয়াছেন- রঙ্গনাথজীব মীন্দব শ্রীমীন্দিব ধকল, শ্রীসম্প্রদাষেব বধাঁষান আচার 
সুদর্শন সূবী সহ. শত শত ভন্ত নবনাবী নহত হইব্লাছেন। শুধু তাহাই নয়, এবাব 
মাদুবাব পতনও আসন্ন । 

দীর্ঘ পথ্রমে দেহ অবসন্ন, অন্তব 1বষাদাঁখন । 'কল্তু যে গুবুদাষিত্ব বেকটনাথেব 
সম্মৃখে পাঁড়বা আছে তাহা উপেক্ষা কৰাব উপায় নাই। 

সর্ধপ্রথমে তান সুদর্শন সূরীব পত্র দুইটিকে উপনষন নংদ্কাব কবাইলেন। এক 
বেদজ্ঞ ব্রাক্মণেব আশ্রষে তাহার্দেব শিক্ষাব ব্যবস্থা কাঁবযা কিছুটা স্বাস্তিব নিঃঘ্বাস 
ফোঁললেন। তাবপব শ্রীসম্প্রদায়েব স্থানীষ আচার্ধদেব কাছে গাঁচছত বাখিলেন সুদর্শন 
ভট্টেব বাঁচত "প্রত প্রকাঁশকা'র পান্ডুলাপাঁট । 

অন্পাঁদনেব মধ্যেই চাঁবদিকে সংবাদ বটিয়া গেল, শ্রীবঙ্গমেব প্রীসম্ধ আচার্য বেঞ্কটনাথ 
মুসলমান দেনা বেষ্টনী এডাইবা শ্রীবঙ্রম হইতে চলিষা আসিষাছেন। নবান ছান্র ও 
ভন্ত বৈষবেবা তাঁহাব কাছে সমবেত হইতে লাগলেন । 

দেশেব সম্মুখে সংকটের ঘন কালো মেঘ ঘনাষমান | একেব পব এক হিন্দু বাজ্য 

সুলতান সেনার সম্মুখে ভাঁঙযা পাঁড়তেছে। বাজাদেব কোষাগার ও মাঁ্দবেব ধনৈম্বষ' 
লঞ্ঠেনেই আক্রমণকাবাদেব তাণ্ডব শেষ হইতেছে না, উন্মন্তেব মতো যেখানে যে দেব- 
বিগ্ুহ দৌখতেছে তাহা ভগ্ন কাবতেছে, কলহ়ীষত কাঁবতেছে । সম্মুখে পাঁড়লে ভক্ত বৈধব, 
সন্ন্যাস ও আচার্যদেব নিচ্কাতি নাই? নির্বিচাবে কাঁবতেছে তাঁহাদেব িবচ্ছোদ। 

এই দঃনহ অবস্থাব প্রতিকার ক কাবা হইবে ৯ কে কাঁববে দুর্গতদের পাঁবনাণ 2 
দৃবষ্পূজা সমাপন কাঁবধা সেদিন ধ্যানে বাঁসষাছেন বেস্কটনাথ। সহসা কানে 

আসল মু মধুব দিব্য কণ্ঠপ্ববঃ “ব্ধস, অনাদি অনন্ত ক।লচক্রেব আবর্তন যান নিষন্পণ 
কবছেন, এ সংকটে তাঁব কৃপাব জন্য প্রার্থনা জানাও । অঞ্ধকাব ধিনি 'দিষেছেন, তানই 
যে সম্ভাবত কববেন নব অবুণোদষ ৷ তাঁব স্তব বচনা কবো তুম, আব তোমাব সে 
প্তব হযে উঠুক নির্জত আতীঁঙ্কত মানবেব কাছে কল্যাণকব অভষবাণী 1» 

এ প্রত্যাদশ পাইয়া নতিনতর আঁঘ্বক বলেব সণ্যাব হইল বেও্কটনাথেব মনে । পৃজা- 



প্বম ভাগবত বে্কটনাথ ২২৩ 

কক্ষে বঁসিষা ভাবাদিষ্ট অবস্থায় সৈই 'দিনই বচনা কাঁবলেন ববাতষ-ভবা অপবৃপ 
প্লোকবাজ্ী ৷ এই গ্লোকেব নাম দিলেন তান “অভীতিস্তব ৷ অন্তবেব আকুতি জানাইবা 
প্রার্থনা কীবলেন, “হে প্রভু বঙ্গনাথ, তামার ভদেব মুন্ড কবো কীলব কল সন্তাপ 
থেকে, যবন ভষ থেকে৷ হে কবুণাসাগব, তোমার দিব্য কবুণাব মহাপ্রাবনে ভাদসবে 
'নিষে বাও দেই দনুজরদেব যারা কলাগ্কত কবছে তোমাব সূমহান সরু্টকে 1? 

এই অভীগতিস্তব কলমে বিস্তাব লাভ কবে ভন্ত বৈষধদেব মধ্যে । পবম ভাগবত 
ব্দোন্তদৌশক বেত্কটনাথ যেমন গ্রাতাঁদন শ্রীবগ্রহেব চবণে দনবেদন কাঁবতেন এই স্ভব- 
মালা, তোঁন সহপ্র সহস্র ভন্ড নরনাব্পীব কণ্ঠেও উচ্চাবিত হইত এই আর্তিমষ বাণী । 

কৌতুহল বৈষবেবা বেঙকটলাথকে প্রশ্ন কাঁবতেনঃ “আপনার এই স্তব তো ীনত্যই 
পঠিত হচ্ছে দেশেব দিকে দিকে, কল্তু আপনাব ইচ্টস্থান শ্রীবঙ্গম ক্ষেত্রের মুন্ড হবাব 
গ্লক্ষণ তো বই দেখাছনে 1” 

উত্তবে আমবাস 'দতেন বেস্কটনাথ, “ভগবান: কবৃণাব উৎস, ভড়াধীন । তোমাদের 
আতি পেশছেছে তাঁব কাছে, গ্ুভিব বীজ অবশাই অস্কুবিত হচ্ছে । অর্চাবতাব প্রভূ 
বঙ্গনাথ তাঁব পুণ্যপীঠকে অবশ্যই কলুষমুন্ত কববেন।৮ 

সমকালীন ইতিহাদেব সাক্ষ্য হইতে দেখা বায, খলাজি সেনা আল্রমণের সম্মুখে 
খাত ও দুর্বল 'হন্দৃবাজ্যগীল একেব পব এক পদানত হইলেও, খলান্ড শাসন দাঁক্ষণ 
ভাবতে স্থাবাঁ হয নাই, িকড়ও গাডিতে পাবে নাই কিন্তু হত্যাঃ আঁগ্রদাহ ও লুণ্ঠনেব 
মধ্য দিষা মালেক কাফুব দিকে দিকে বর্ধব আঁভষান চালাইষাছ্ে। ফলে হিন্দু বাজা 
এবং জনগণেব মনোবল প্রা ভাঁওষা পাঁডযাছে । 

বামাবিব বাজা বামচন্দু ইীতপূবেইি খলাজ সুলতানেব বশ্যতা স্বাকাদ কীবষাছে। 
ওযাবেংগেলেব শীন্তমান্ আঁধপাত প্রতাপবুদ্রেব পক্ষেও ষবন সেনাকে প্রাতবোধ কনা 
সম্ভব হয নাই। বহ? সংখ্যক হস্তী, অন্ব এবং কোবাগ্াবেব লমন্ত ধক ভেউ 'দিষা 
সুলতান আলাউদ্দীন খলাজকে তান খুশী কবিষাছেন 1১ হযশাল-বাজ তৃতীধ বনোলও 
খলাজ সেনাব কাছে পবাস্ত হইয়াছেন, পাঁধণত হইযাছেন কবদ নৃপাঁতিবূপে । 

এই সমযে দ্বাবদমদ্রু বাজ্যেব ংনৈষ্বর্বেব লোভে মালেক কাফুব বিবাট বাহিনী নিষঃ 
সৈথানে উপস্থিত হন এবং বজকোবাগাব লন্ঠেনেব পর অসব হন পাণ্ড্যবান্রদেন 
মালাবাব ভৃখণ্ডেব দিকে । 

সংন্দব পাণ্ড্য ও বীব পাণ্ড্য এই দুই বাজ্রতনব তখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত 1 কাফুবের পক্ষে 
এ এক পবম দুযেগ। কিন্তু পাণ্ড্যবাজদেব ধৰা তাঁহাব পক্ষে সহজ হইল নঃ দেনদ্ল 
সহ তহাবা অংণ্য অণ্চলে আত্মগোপন কাঁবষা ঝাহলেন। লুচতুন ব্ডুল উহাদের পণ্চং 

৯ আমীব খবৰ গলাথবাছেন, এইসব উপচৌকনেব মধ্যে এমন এক মহার্ঘ রুহ ছিল, 
সাবা পীথবীতে যাব ভুডি নাই । কাফী খান এবং অন্যান্য এ্ীতহািকের মতে, শুই 
বঙ্াটই “বোহনৃর" বা বাববেব বহুলশ্রত হীবক এবং মালেক ক/যুক ওটি দক্ষিণ ভারত 
হইতে সংগুহ কৰিযা দিল্লীতে নিষা যান! 



২২৪ ভাবতেব লাধক 

ধাবনে বৃথা কালক্ষেপ কবেন নাই । রন্দগ্থপুবী বা চিদদ্ববমেব ক্বর্ণমন্দিন লন 
কাঁবয়া এাঁটবে ?তাঁন ধাঁলনাৎ বনেন । অভঃপব বিবধুল ও কাম্নানুব এব মাঁদ্দবদগূহ 
বিধবস্ত কাঁব্ঘা বাট বাহনীনহ খলাজ সেনাপাভি বাঁপাইবা পড়ে গ্রীবঙ্রমেন ভর্ঘ 
নগবীব উপব | অবণেবে মাদুবা ও শোক্নাথেব মন্দিব তান লু্ধন করেন । 

কাফুব দাঁদণ ভাবতেব বত বাজ্যই পদ্ানত কৰুন জাব ঘত প্রতাপ ও নৃশংসতাই 
দেখান না কেন; খলাজ প্রাধান্যকে দেখানে ?তনি স্ভাঘী কাবতে পালনে নাই। 
পববরতাঁকালে দদিললীব তুঘলক শাহাও এ কার্য সাধনে অনমর্থ হয 1১ 

অতঃপব ১৯৩৩৬ খুষ্টাব্দে দাঁক্ষণ ভাবতে শুরু হব হন্দশোন্তিব এব ক্বর্ণ গে । 
মহাবাজা হাবিহব বান তুক্দভদ্রাব তাঁবে প্রাতষ্ঠা কনেন এক ধর্মবাজ্য ৷ গবজবনগবের 
দুগণণনে লনাতন ধর্মেব বিজব-পতাক? উদ্দীন কৰা হন। এই দাপ্রাজ্যেব পাঁবকল্পনা, 
গ্রাভষ্ঠা ও প্রনারের পিছনে দণ্ডাষমান দৌঁথতে নাই এক পর্বভ্যা অন্ৈৈবাদন 
সন্ন্যানীকে ৷ এই সন্্যাসীই বেগ্বটনাথেব বৌবনকালেব মন্তব্্গ বঞ্ধু মাধব সাবন, শৃলেরী 
মঠের বধীরধান্ আচার্য এবং ইীতিছাদেন বহ? বশীতভি পুরুষ বিদ্যালণ্যস্বামী 1১ 

[িজবনগব বাহিনীব প্রভাপে পণণ্যক্ষেনধ শ্রীবন্দন মত্ত হয । পাবা দাদ্দণাত্যেব ভক্ত 
বৈষবদেৰ প্রাণে বাহন্লা বাব অন্বাবল আনন্দেখ জোযাব । 

মুনলমান উপন্ুত স্থান এড়াইষা বেত্কটনাথ এতাঁদন বাভল্ন অঞ্চলে ভাঁহাব সাধন- 
কেন্দু স্থাপন কাঁবয়া বাদ করিতোঁছলেন । এবাৰ তাঁহাব আনদ্দ আব ধবে না। এই 
শৃভলগ্লেব প্রতীক্ষা থে তিনি আজো বাঁচিবা আছেন । গ্রীবঙ্গমেব পণ্যেক্ষেত্রে আবাদ 
ধতাঁন বাস কাঁববেন, ইটদেব বন্গনাথেব নিত্য দর্শন ও পূজা ধ্যানে বকা জাবনটি তাঁহার 
মধুময় হইষা উঠিবে, এই আনন্দে ?তনি তখন বিভোব | 

খলাজ সেনাব ভত়ে প্রীবিগ্রহকে পূবেই সবাইযা নেওষা হইযাছল। নিবাপত্ভাব 
ভুন্য এতাঁদন কোথাও কোনো নার্দঘট স্থানে বেশীবন বাখা বায় নাই । কখনো কোনো 
দূর্গ অবণ্য, কখনো বা জনমানবহান কোনো শৈলগুহায তাঁহাকে প্রচ্ছন বাখা হইত । 

শেষ পর্বাষে প্রভুর বিগ্রহকে বাখা হব [িবযপতিব পাঁবন্র তীর্থে। কিছযাদন পরে 
এখান হইতে তাঁহাকে দজনূজাতে স্থানান্তাবত কলা হঘ । বাজা গো্পন তখন দুভেরদ্য 
দুর্গ জিন্জীব শাসক, তাছাড়া এসময়ে বামানুজ সম্প্রদাবেব এক প্রভাবগালী ব্যন্তি 
বুপেও তানি অনেকেব আস্থাভাজন । বঙ্গনাথ বিগ্লহেব বন্দণাবেক্ষণ ও নেবাপুজাব 
ভাব ল্বানন্দে তিনি গ্রহণ কবিবাছিলেন। 

বিগ্রহকে কোথাব কখন লঃবাইবা বাখা হইতেছে, শ্রীবঙ্গমেৰ পাঁবান্থীতি কিরূপ, 
লুষ্ঠনকাবাী খলজি সেনাবাহিনী কখন কোন পথে তাহাদেব বর্ধব আভিবান চালাইতেছে, 
সব খববই বেষ্কটনাথেব জানা ছিল। আবও জানা ছল, শ্রীবঙ্গনাথেব মহাপাঠ হইভে 

১৯ আবলি গুালিম এক্সপ্যানখান ইন সাউথ ইপ্ডিবা ৪ ডঃ বেঙকটবামনাইযা 1 
ইহাপ্টি আণ্ড কালচাব অব দ্য ইপ্ডিবান পিপল (দিল্লী নুলতানেট: )£ ডাঃ 

আর. সি মজমদাব। 



পবম ভাগবত বেস্টনাথ ২২ 

যবন নিচ্কাশনেব আব বেশী দৌঁব নাই । কিছযাদনের মধ্যেই বিজযনগবেব সেনাবাহন? 
শ্রীহ্গম দখল কাঁবল। এ সংবা" প্রাাপ্তৰ সঙ্গে সন্দেই বেত্কটনাাথ তাঁহাব ভন্ড শিষ্যদের 
[নধা পবমানন্দে দেখানে উপ্পাস্থুত হইলেন । 

ভিন্ভীব দূর্গ হইতে শ্রীবহকে সাড়দ্ববে প্রাচীন মীন্দিবে ধা আসা হইল। 
অর্ক ও বৈষ্ণব নেতাবা একবাক্যে বেঙকটনাথকে অনুবোধ জানাইলেনঃ “বামানুজের 
ভাতধর্মেব শ্রেষ্ঠ ব্যখ্যাভা জ।পনি। অ.গ প সাধনা ও শাস্মজ্ঞানেব গৌববে 4 

দা্ঘণ ভানত গৌববান্বিত। পণ্ডিত ও ভন্তপমাজেব মুখপান্রব্পে আপাঁন সদলবলে 
শ্রী্মান্দবে উপাস্থত থাকুন । আপনাব 'নর্দেশ নিষেই আমবা' অর্চা বিগ্রহেব আভবেক 
ও পুনঃ্হাপনেব কাজ সঃসম্পন কববো | 

ব্াঁয়ান্ আসার” বেদান্তত্রোশক বেঙকটনাথ সৌঁদন আনন্দে মাতোয়াবা । বুধমণ্ডলী 
ও ভন্তদেব পবাভাগে দাঁডাইযা ভাবাবেগ-কাঁঘ্পত দেহে গ্রন্ুব আঁভয়েক উৎসবে তান 
যোগদান কব্নে। 

মন্দিবেব ভট্টাব এসমষে সাবনযে অনবোধ জানান, “বেদান্তদৌশক, আজকেব দিনের 
এই মহান্ পুণ্যকর্মে আমবা চাই আপনাব কাঁববণ্ঠেব প্রাণউন্মাদনাকাবা স্তবমালা। 
নিজ নগবে, নিজ বেদীতে প্রভুজীব পুনঃপ্রাতত্ঠা হলো, এই কাহনীটি আপনাব কণ্ঠ- 
নিঃসৃত স্তবেব ভেতব 'দিষে কালজ্র্যা হবে থাকুক এই আমবা চাই /£ 

বেংকটনাথ তখন দিব্য আনন্দবসে ববভোব। পূলকাণ্িত দেহে ভাবানিমীলিত 
নধনে, বু্তকবে তান গাঁহষা চাঁললেন প্রভুব পৃনঃগ্রাত্ঠাব জযগান 1১ দিন্ধ বৈষব ও 
ভক্ত কাবন এই স্বতোৎসাবত শ্লোকবাজ প্রভুব সেবকেবা পবম আগ্রহে লিখিবা নিলেন । 
তাবপব মান্দব পাঁবচালকদেব নির্দেশে উহা খোঁদত হইল মান্দবন্থ শিলাপটে । 

আজও বঙ্গনাথ বিগ্রহ দর্শন কাবতে গিযা ভন্ত বৈধ ও তীর্ঘচাবীবা এই খোদিত 
স্তবাঁলীপ শ্রদ্ধাতবে পাঠ কবে, হর্ষ তাঁহাদের দিব্য অনুভীতব বসে উদ্বেল হইয়া উঠে । 

রামানুজেব ভা্তির্ম ও দার্শীনক মতবাদ ছিল বেঙ্কটনাথেব প্রিব পরম বস্তু। 
মহজ ও সবস ভাষাষ এই ধর্মেব জাটল তত্তেব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কাঁবযা তান উহাকে 
ভ্রনমানসে জাগ্রত কাঁবষা তোলেন? শ্রীসম্প্রনাবেব প্রচাব ও পযণ্ট সাধিত হয তাহার 
ধুচিত শাস্গ্রন্থঃ কাব্য ও জীবন সাধনাব মধ্য দিষা । 

ন্যাষপাবশযাদ্ধ, ন্যাষাঁসন্ধাঞ্জন। শতদূরণী, ততৃমুডাকলাপ ও ব্হন্যনাব এচ্থে 
বেগকটনাথ তাঁহাব দার্শীনক মতবাদ বিস্তাঁবত কাঁবফাছেন | এই মতবাদ বামানুজেবই 
অনুবূপ। চিৎ, আঁচৎ ও গুবুষোত্তম এই বস্ুদমূহের স্ববৃপ ও তত্তেব মাগাংসা 
[তান কাঁবযাছেন। জীব অণৃ বু নহে, সে শ্রীভগবানের চিন দান- শবণাগাত ও 

৯ পরবতাঁকালে দোদ্দায় আচার্য বৈভব প্রকাশকা' নামক পদ্য বচিত বেহ্কউনাথের 
যে জীবনকাহনী বচনা কবেন জাহাতে এই জপন্ূপ শ্লোক বচনাব কথা বার্ণত আাছে। 
অন্ননেব 'লাখত “সপ্ততিবদ্রমালিকা? এবং মল্লাদ্পাংগার তামিল ভাষায় রচিত শতশ্লোফেও 
এ তথ্য সংক্ষেপে উলীখত । 
ভা'সা (সৃ-১)৯৮ 



২২৬ তাবতের সাধক 

ভগ্বংকপা ছাড়া তাহাব অন্য গাঁত নাই-_বামানুজেব এই মতবাদই বেচ্কটনাথ নানা 
নৃতনতব ব্যান্ত দিয়া বুবইয়্াছেন, গাঁববেশন কাঁবয়াছেন সহজবোধ্য ও কীবত্ময় ভাষায় । 

উপবোন্ত তাত্তিক গ্রন্থ ছাড়া বহ্ সংখ্যক মূল্যবান ভান্তবসাত্বক নাটক ও স্তবমালা 
বনা কাঁবয়াও তান সহম্্র পহম্র ভক্তের অন্তবে প্রজজবাঁলত কবিয়াছেন ঈশ্ববায় প্রেম- 
ভান্তব দীপাঁশখা । তাঁহার সংকপ সূর্যোদধ, যাদবাভ্যুদয়। হংস সন্দেশ প্রীতি নাটক 
ও কাব্য চিবকালেব ভন্তদমাজেব পরম আদবেব ধন। শতগ্পোকী সুমধূব স্তবমালা 
'তবভষমাঁল আজো খত শত বামানুজপন্থী সাধক ভীব্তিভবে কণ্ঠদ্ছ কাবয়া রাখেন ।১ 

ত্যাগ তিতিক্ষা, শ্রবণা্গাত এবং শদ্ধাভান্তব ওজ্জবল্যে ও তেজীম্বিতাষ সাধক 
বেত্কটনাথেব সমগ্র জ্রীবন ভাম্বব হইযা উঠঠযাছিল। 
অদ্বৈতবাদন সন্ন্যাসী ও মনীষী লেখক প্রজ্জানানদ্দ সরম্বতী তাঁহাব জীবন ও বচনাব 

মূল্যাক্পন কাবিতে গিয়া 'লাথয়াছেন 
“তান মৃর্তিমান বৈবাগ্য ও ভীন্তিস্বব্প ৷ একাধাবে তেজীস্বিতা ও দীনতাব অপর্বে 

মিলন তাঁহাতে সাধিত হইষাছে। এজন্য তাঁহাব এই তেঞ্জাস্বতাকে অহংকাবেব ফল 
বলা যায় না। শ্রীবামানুজেব মতেব প্রাত সমাঁধক শ্রদ্ধাই এই তেজীষ্বতার ধূলে সাত 
ছিল। তান তাঁহাব জীবনেব সমস্ত শন্তিই ঈশ্ববদত্ত বালষা জানিতেন ৷ তাঁহাধ 
স্বরচিত গ্রদ্থগালিও ভগবরশান্তব ?বকাশ বাঁলয্লা তাঁহাব বচ্বাস 'ছিল। তাঁহাব বুদ্ধিম্স 
ও 'বিদ্যাবত্তাকে শ্ীভগবানেব দান বাঁলম্না তান মনে কাঁবতেন। অপব দ্দিকে তান 
দবার্শীনকতা ও কবিত্বেবও অপূর্ব সমদ্বষ দেখাইথাছেন। দোশকেব গ্রন্থগুলি বাঁদ 
দেবনাগব অক্ষবে মদুত ও প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাব শ্রান্তব পাঁবচষ পাইয়া 
সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইত সন্দেহ নাই । এবুপ অসাধাবণ মনীষী সচবাচব দষ্ট হয না। 
ধর্মোপদেষ্টাব ষে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাহাতে ছিল 1” 

সবস্বতী মহাবাজ এ প্রসঙ্গে আবও 'লীখয়াছেন. “ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও কেবল গ্রন্থ 
বলেই তাঁহাকে পশরথবীব মধ্যে একজন মহাপুবুষ বাঁিষা গ্রহণ কবা যাইতে পাবে। 
তাঁছাব প্রাতভা সর্বতোম-খী, তান একাধাবে কাঁব ও দার্শনিক । তাঁহার কাঁবতাব প্রাণ 
ধর্ম। শ্রীবামানুজের প্রভাব প্রভাবিত হইযা তাঁহাব দার্শীনক প্রাতভাব স্ফ্তি হইযাছে। 
ববদাচার্ষেব (সুদর্শন সূবীব গ্ুব;) প্রভাবও তাঁহাব জীবনে ও দর্শনে পারস্ফুট। বামানূজ 
হইতে এক বিষষে বেদান্তদৌশকেব পার্থক্য আছে । সে পার্থক্য ভাষায় । বামানুজেব 
ভাষা সবল ও প্রাঞ্জল নয় ৷ কিন্তু দেশিকেব ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বাচস্পাত মিশ্রেব ভাষাব 
ন্যায় উদ্দাব। বিচাবমল্লতাষ রামানুজ ও দৌঁশক উভয়েই সমান । বামানুজেব 
অন্ধর্ধানেব পবে দেঁশিকেব প্রাতিভায়ই শ্রীসম্প্রদায় সজীব বাঁহযাছে 1? 

৯ বেওকটনাথেব দার্শীনক ও ভীন্তবসাত্মক বচনাব সংখ্যা প্রায় ১০৮ । তাঁহাৰ ভাবের 
গ্ান্ভীর্য ও ভাষাব লালিত্য যেকোনো সমালোচকেব প্রশাস্ত অর্জন কারিবে। অপ্পব 
দশিক্ষিতেব মতো অদ্বৈতবাদী আচার্যও তাঁহাব বাঁচত কৃষ্ণজীবনীমূলক শ্রহাকাব্য যাদবা- 
ত্ুদষেব ভাষ্য বচনা কাঁধয়াছেন, তাঁহাব প্রণংসাষ মুখব হইব্লাছেন। 

ই বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ২ষ ভাগ : চ্বামণ প্রজ্ঞানানজ্দ সবস্বতী। 



পবম ভাগবত বেজ্ষটনাথ ২্ই৭ 

একদিন বাত্রে বঙ্গনাথ মম্দবেব ভজন পৃজন শেষে অর্ক, ভট্টাব আমার্ষেরা মিলিয়া 

ইন্টগোষ্ঠণ কাঁবতেছেন। বথাপ্রসঙ্গে একনন হঠাৎ বাঁলষা বাঁসলেন, "আজ বানরের 

ভেতব যাঁদ কেট প্রভু বঙ্গনাথকে উদ্দেশ্য কবে ভাব সমদ্ধ এক সহম্ত্র গ্রোক বচনা 

কবতে পাবেন তবে বুঝাবো, তিনিই প্রনুব কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তিনিই উচ্চকোটিব ভারভীসদ্ধ 

সাধক ।” 

্রীসম্পরদাষেব প্রীসপ্ধ নেতা 1পলাই লোকাচার্যেব ভাই পেবুমল নবনাব তখন 

সেখানে উপস্থিত । সকার ও ভন্ত-সাধক বালরা তাঁহাব সুনাম ছিল। সাবনযে তান 

কাহলেন, *প্রভুব চবণ-পদ্মেব প্রশাস্ত রচনা সমাপ্ত কবতে হবে এক বাত্রের মধ্যে ? 

বেশ তো আমি চেষ্টা ক'বে দেখবো 1” 

একদল বৈষ্ণব তন্ত একসমষে বে্কটনাথকেও চাঁপষা ধাঁবলেন, “আচার্য* আপনা 

লেখনীব ভেতব দিযে শ্রীবঙ্গনাথ এ যাবৎ সহপ্র সহম্্ সমধূব গ্লোক উসাবিত কবেছেন। 

আমাদেব একান্ত ইচ্ছা, ভন্তসমাজেব কল্যাণে এ পৃণ্যকর্মণট আপানিই সম্পন কবুন 1” 

বেঙ্কটনাথ সন্মাত 1্দলেন ! দিব হইল, ধৃতীন ও পেবুমল নযনাব দুজনেই নিজ 

নিজৰ কাঁবকম্পনা অনযাষী একাজ কাঁনবেন। 

সাবা বাত্রব মধ্যে পেবৃমল পাঁচশতেব বেশী গোক বচনা কাঁবিতে পাবিলেন না । 

এঁদকে মান্দিবেব কোণে বাঁসবা ভাবাবিষ্ট সাধক বেঙ্কটনাথ কষেক ঘণ্টাব মধ্যে প্রতুব 

চবণকমল উপলক্ষ কাঁবিষা সমাপ্ত কবিলেন তাঁহাব "পাদুকা সহম্তর ৷ ভাব মাধূর্যে ভাষাৰ 
লালিত্যে ও ভীন্তবসেব উচ্ছলতাষ এই শ্লোকবাজ অতুলনীষ । 

গবাঁদন প্রভাতে শ্রীমান্দবে প্রভুন মঙ্গলাবতব পব সর্বসমক্ষে এই শ্লোকবাঁজ বেঞ্কট- 

নাথ ভীন্তভবে পাঠ কাঁবলেন। বৈষ্ণব আচার্ধদেব মধ্যে ধন্য ধন্য পাঁড়যা গেল । সবাই 

শাঁলবা বদ্ধ বেদান্তদোশক বেত্কটনাথকে এক নৃতিন উপাঁধ দিলেন-_কাঁধ তার্কিব- 

সিংহ। 

বিজ্রধনগবের হিন্দ:বাজ্য এসমযে দাক্ষিণাত্যে আবিভভূর্তি হইযাছে হিন্দু ধর্ম ও 
সংস্কৃতি প্রাণকেন্দুবুপে ॥ শাংকব বেদান্তী, সামানুজী বৈষব+ বামাইৎ। পান্ধাবপুবা 
ভন্ত সবাই সোতসাহে জড়ো হইতেছেন বাজধানী হাম্পিব বাজদভাষ | বাজগুব: বিদ্যাবণ্য- 
স্বামী সেই বাজসভাব প্রাণপবেষ । বাচ্ট্রী জীবন ও ধর্মান্দোলনে শাকেঃ এই বীন 
ন্ন্যাসী পাঁবচালিত কাঁবতেছেন । অনমাননে ভ্রাগাইষা তৃিষাছেন অভুতপ্ব উনাহ 
উদ্দীপনা 

বিদ্যাবণ্য অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, শৃঙ্গেবীব মঠাধীশের প্রধল ও প্রবীণ শিষ্য | বিল্তু 
ধর্ম সংস্কতিৰ নব আন্দোলনকে তান দোখতেছেন এক উদাব দাবভৌগ দুষ্টিতে । তাঁহাব 
নর্দেশে বাজকোষেব সাহাযা সম্প্রদাষ ও মতবাদ নীর্ধশেষে আচার্য ও নাধৃতপস্তদ 
মধ্যে বিতবণ কৰা হইতেছে । শুধু দাঁক্ষণ ভাবতেব্ই নষ, উত্তব ভাবতেন শ্রেষি নাধক, 
দার্শীনক ও ধর্মপ্রচাবকেনাও আসিষা ভিড কারভেতছন হাটদ্পব বাজসভায় 1 

বিদ্যাবণ্য স্বামীব প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা তাঁহাব িষ্যদ্ষষ বাছা হাবিহব এবং তাঁহার 



ই ভারতেব সাধক 

ভ্রাতা বুকবাষকে কেন্দ্ু কাঁয়া হিন্দ ধর্ম ও সাধনাব শ্রে্ঠ ধাবক বাহকেবা বিজয়নগরে 
আসিয়া বসবাস কাঁধিতে থাকুন । ইহাব ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচাব ও প্রসাব যেমন 
বাড়বে তেমনি বাঁড়বে বাজাঁসংহাসনের গৌধব ও মর্ধাদা ! 

শ্্রীবমেব শ্রেন্ঠ ধর্মনেতা, বায়ান; শ্ত্রীবৈব আচার্য বে্কটনাথেব উপব বিদ্যাবণ্যের 
দৃষ্টি বহু বসব যাবৎ নবদ্ধ। অনেকবাবই তান ভাবিযাছেন, বিজযনগব বাজসভা 
অলংকৃত কবাব জন্য তাঁহাকে সাদর আমন্মরণ জানাইবেন । যে মহান: হিন্দ:বাজেব প্রাণ 
প্রাতষ্ঠা বিদ্যাবণ্য কাঁবযাছেন, যে বাজাকে ধর্ম সংস্কৃতিব গ্রেষ্ঠ দূর্গবুপে গাঁ়য়া তুলিতে 
[তান বদ্ধপাঁবকব, সেখানে বেদান্তদোৌশক বেঙ্কটনাথেব মতো দিকপাল আচার্য না 
থাকিলে মানাইবে কেন ? বেঙ্কটনাথ ভাভীসদ্ধমহাপুরুষ, ত্যাথ্ বৈবাগ্য ও চাঁবন্র নিচ্টায়ও 
তাঁহাব সমকক্ষ কেহ আছেন বালয়্া বিদ্যাবণ্যেব জানা নাই । যৌবনকাল হইতে এই 
সাধক ও শাম্মীবদ্কে ধানষ্ঠভাবে [তান দেখবা আসিতেছেন। নিস্পৃহ নাচ্বগ্ন এই 
ভাচার্যকে 'কি হাম্পিৰ বাজসভায় আনন কবা যায় না+ একবাব আন্তীবকভাবে চেষ্টা 
কাবিতে দোষ ক ? 

অনেক ভাবিয়া 'চীন্তয়া বিদ্যাবণ্য বেত্কউনাথেব কাছে এক পন্ত্রী পাঠাইলেন । পীর 
বাহক তাঁহাব এক বর্ধায়ান: কৃতাঁবদ্য সন্ন্যাসীশিষা । বেঙ্কটনাথেব সঙ্গে কোন্ কৌশলে 
ফথা বাঁলতে হইবে, কিভাবে তাঁহাকে আমন্রণেব তাৎপর্ বুঝাইতে হইবে, সব কিছু 
বিশদভাবে এই সন্ন্যাসী দূতকে বাঁলয়া দিলেন । 

বিদ্যাবণ্যেব ভাবপ্রাপ্ত গ্রাতানাধ আঁচবে গিয়া উপাস্থিত হইলেন শ্রীবঙ্গমে ॥ পরীসহ 
নিবেদন কবিলেন জ্বামীজীব বন্তব্য। 

বেংকটনাথ মসংকোচে কাঁহলেন, পকন্তু আমাব মতো ব্যন্তি, উঞ্চবৃত্তি কবে যে বেচে 
আছে” কোনো মতে ?নজেেব সংসাব প্রাতপালন কবছে, তাঁকে দিষে বিজযনগবেব নূপাঁতির 
কি কাজ, বলুন তো ?" 

সন্যাসী কাহলেন, “মহাত্মন্, বিজয়নগব সাগ্রাজ্যেব সংষ্টি হযেছে এশ্ববীষ কৃপায়, 
ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্মযজ্ঞ উদযাপনের জন্য । সেই পুণ্যভামতে আপনাব মতো মহাপুরুষ 
ও শ্াম্দীবদং আচার্ষকেই তো চাই 1” 

“্লীবঙ্গনাথেব মীন্দবের এক কোণে আমি আমার আর্ত নিষে পড়ে আছি। আমার 
সাধনা ও শাস্ত্রর্চা একাজ্সভাবে কবে ধাচ্ছি। রাজসভার কোলাহলেব ভেতবে থেকে 
আমাব কি লাভ বলুন তো ? 

“লাভ যথেষ্ট, আচার্য ।” 
“বেশ তো আমায় বাঁঝষে বলুন 1” 
“আপাঁন রামানুজের পবম ভন্ত এবং তাঁর শ্রীসম্প্রদায়েব কল্যাণকামী। এটা তো 

ঠিক 7 

তা বটে 1 

“তাহলে আম আপনাকে বলাই, হাম্পিব বাজসভায় গেলে বামানজীয় তত্ব প্রচাবের 
পাবেন আপান পবম পযোগ, সারা ভাবতেব দিকপাল পাণ্ডিতেবা সেখানে আনাগোনা 



পবম ভাগবত বেঙকটনাথ ২২৯ 

কফবছেন। আপনা মতবাদ প্রচাবেব সেটাই ষে উপযু্ত স্থান। এর ফলে আপনাব 
সম্প্রদাষেব যথেষ্ট কল্যাণও হবে বৈ ক।% 

“সন্যাসীবব, পূণ্যপাঁঠ শ্রীব্গমে থেকে যে সাধনা ও শাস্্বচনা আম কবোছ। ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে থেকে শ্রীসম্প্রদাষেব ভক্ত বৈফবদেব যে সেবা কবতে পাবাছ, তাব গূল্য আমাব 
কাছে অনেক বেশী ॥ বাজধানীব বাঁহবঙ্গ প্রচাবেব চাইতে আমাব এই অন্তবর্গ সেবা অনেক 
বেশী কল্যাণবহ 1” 

“বাজা ও বাজগুব্; বিদ্যাবণ্যেব সাদব আমন্দুণ নিম্নে আমি আপনার দ্বাবে এসৌছ। 
অন্তত একাঁটবাবেব জন্য আপাঁন আমাব সঙ্গে বিজযনগবে চলুন, বাজসভাব ববাট 
কল্যাণকব কর্মোদ্যোগ নিজ চক্ষে দেখে আসুন স্বামী বিদ্যাবণ্য একথাও 
আপনাকে জানাতে বলেছেন, ভাবতেব সকল শ্রেষ্ঠ সাধক ও আচার্য বিদ্যানগবেব 
রাজসভায় উপাস্িত হযে তাৰ গৌবব বাঁড়ষে গেছেন, আপাঁনও সেখানে একবাব পদার্পণ 
কবুন। 

“আমাব পক্ষে তা সম্ভব নয ষাঁতবব ! বাজা ও বাভ্রগুবুব সাদব আমন্মণ আপাঁন 
গনবেদন কবেছেন এজন্য আপনাব কট আমি কৃতজ্ঞ । এবাব আমাব পবম বন্ধ 
বিদ্যাবণ্য স্বামীব পন্নীব উত্তব আমি আপনাব হাতে দেব 1” 

পন্দীটি সম্ম্যাসীব হাতে 'দিযা বেৎ্কটনাথ কাঁহলেন, “আম দ্ীনহীন কাঙাল বৈষব, 
বাজসভাব নষন ধাঁধানো এম্বর্ষে আমাব কি প্রযোভন £ স্বামী বিদ্যাবণ্যকে বলবেন, 
তাঁব সাঁদচ্ছা ও সাদ্দব আহবানেব জন্য অশেষ ধন্যবাদ । কিন্ত; গ্রীবঙ্গমকেই যে আম 
আমাব জীবনেব পবম আশ্রববূপে আঁকড়ে ধবোছ । বাজাব বাজা, পবম প্রত শ্রীবঙ্গনাথেব 
দাস আমি, তেমান দাস বিদ্যানগবেব বাজা হবিহব বায় ৷ তবে শ্রীরঙ্গনাথেব এই সানিধ্য 
ও আশ্রষ ছেডে, বিদ্যানগব বাজেৰ আশ্রয়ে আম কেন যাবো, বল্ন তো?” 

সন্ন্যাসী দূত বিদ্যানগবে 'ফাঁবষা গেলেন । পন্নী পাঁড়যা এবং লব কথা শীনযা 
প্রশান্ত কণ্ঠে বদ্যাবণ্য কহিলেন, «“বৈবাগ্য ও শবণাগাতধ সাধনা সার্থক হযেছে বেদান্ত- 
দৌশক বেঙকটনাথেব । জঈবনপ্রভু বঙ্গনাথকে গ্রাপ্ত হযেছে সে। তাই তো শ্রীব্গম 
থেকে অন্যন্র আশ্রব নৈবাব প্রশ্ন তঁবি কাছে আজ অবাস্তব 1” 

সিদ্ধবৈষৰ বেংকটনাথ ছিলেন দৈন্য, পাতা ও সবলতাব মূর্ত বিগ্রহ । আবার 
রামানুজনষ মতবাদের প্রাতপক্ষেব সম্মুখে, শাস্তীষ বিচাবদভাষ দেখা বাইত তাঁহার 
ভিন্ন বুপ। যুদ্ধবত গাণ্ডীবীব মতো [তান গার্জষা উঠিতেন? শাস্নীষ তথ্য ও তত়ের 
শবদ্রালে অপব পক্ষেব আচার্যদেব কাঁবতেন ধবাশাফা ৷ 

আবার দেখা যাইত এই সব বুদ্ধ ঘতবাদী প্ডত ও সাধকের জব্দ সহাবন্থান 
কাঁবতে বা ঘানহ্ঠতা কাঁবতে তাঁহাব বাধিত না! সাবা বিশ্বদুষ্ট শ্রীবিষুন চণবমল 

সেই শ্রীবফুবই দাস তো বটে! তাই ই'হাদেব দাহত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবন্ধ হইতে 
বেষ্কটনাথেব দিক হইতে কোনো সংকোচ ছিল না। 



৩০ ভারতেব সাধক 

শাস্মাবদি তকে বেত্কটনাথ আব বৈফবীষ দীনতাব প্রাতনার্ত বেকটনাথঃ এই 
দই চিত অনেক সমধে শ্রীবহ্গমেব কোনো কোনো আচার্ষে মনে বিভ্রম জাগাইক্লা 
তুলত ' 

সেবাব প্রীবন্দমেব কষেকটি ঈর্ষাপরাষণ আচারের গলে ইচ্ছা জাঁগল, নন্ধ বৈধৰ 
বাঁলবা খ্যাত বেত্কটনাথকে তাঁহারা পবাক্ষা করবা দৌথবেত । দৌখবেন সত্য সত্যই 
ভাঁহাব জীবন হইতে অহংবোধ দূর হইক্লাছে কিনা; ভর্তি ও গুপতির সাধনায় তিনি নফল 
কাম হইব্লাছেন কনা! 

এ আচার্বদের একছন বেঃকটনাথেদ কাছে ?থব; বুক্তকবে কাঁহলেন, “বেদান্তদেশিক 
আমাব মনের বাসনা আপান একদিন আমাব গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ কবুল । কালই আপনি 
দবা কবে আসবেন শ্রীবিকুব প্রবাদাল গ্রহণ কববেন । আনো কবেকজন বৈকব দা. 
পুবুষও আসবেন 1 

বেকটনাথ দ্বানন্দে লভভী হইলেন; কহিলেন, “প্রভুব প্রসাদাল পাবে সে তা পবম 
দৌভাগ্যেব কথা 1 জানেন তো সংপাবে থেকেও, আকাশব্টীস্তই অাব একমান্র অবলম্বন! 
ভালই হলো, প্রভু অআপনাব গৃহে কাল আমাৰ অলেব ব্যবস্থা ক'বে দিষেছেন 1৮ 

পবাঁদন মধ্যাহে ভোগপ্রসাদগ্রহণ কাঁবতে?গ। বেতকটনাথ 'বাঁস্মত হইলেন । দৌখলেন, 
অন্যান্য বাধ ভক্তদের ভোভন শুবু হইবছে। ণুধ তাঁহাক ভন্য এক ভিন ব্যবস্থা । 
ঠাকুবঘব সংলগ্ন এক ক্ষত কুটিবে তাঁহার আহাবেল ছল নারি হইবাছে আব পেই 
কুটির প্রবেণপথে ঝুলাইফা বাথা হইবাছে কয়েক জেভ। জঈর্ণ পাদুক 1 হয বৈধবেক 
পাশেব ঘবে বাঁসব৷ প্রসাদ গ্রহণ কাঁকতেছেন, বুঝা গেল__এ পাদুকাগীল তাঁহদেবই ! 

দনার্ঘন্ট কুটিবেব দ্বাবে দাঁড়াইবা বে্কটনাথ একে একে প্রত্যেকাট পাদুকা টাকা 
গনযা উত্তিভনে দনভ্রেহ গস্তে স্পর্শ করাইলেন । ভাবাবস্ট হইরু কাঁহলেন, “আজ 
আমাব দিক সৌভাগ্য । পনমপ্রভুব ভোগ প্রসাদেল ব্যবচ্ছ যেমন হযেছে আমাব ভন্য। 
তেমনি বঝেছে প্রভুর নিজজন বৈষ্ণবদের পদবভ-লিপ্ু এই পাদুকাগুলো 1৮ 

নিমন্দুণকাবী অাচার্থ এবং তাহার কুচন্রী সহবোগদবা এতক্ষণ একদজ্টে বেত্কটনাথেব 
পদকে চাহিবৰা আছেন ! ভোজন কুটিবের গ্রবেশ পথে পাদুকা ঝুনাইব্লা বাথা হইবাছে 
বেওকটনাথকে অপমান কবার জন্য । সবর্জনমান্য। অশীতপত বৃদ্ধ বেক্কটনাথ এ 
অপমানে ধডবল্ত মুহূর্তে বীকঘা দিনবেন এবং তাঁহার বোষবাহন তৎক্ষণাৎ দপ্ কাবা 
জর্রীলয়া উঠবে, ইহাই নবাই আশঙ্কা কবির্লাছিলেন। কার্ধকালে দেখা গেল, ভিন্ন 
চিন্ত। শ্রীসপ্প্রদ্াষের আদ্বিতীব পাঁণ্ডত, প্রাচীন দিম্ধপুবুষ বেজ্কটনাথ আবেগভবে বার 
বাবই পাদুকাগহীল হস্তকে জ্পর্ণ করাইতেছেন। আব ভীন্তঅনবিষ্ট দেহখানি থবথর 
কাঁক্রা কাঁপতেছে ৷ 

চনরান্তকাবী আচার্ষের অনূতাপেব অবাঁধ বাঁহল না, জোড়হস্তে মহাপুবুষেব কাছে 
ঘা ভিক্গা কবিলেন; সাঙ্টাঙ্গে গুণত হইলেন তাঁহাব চরণে । 

ভাবাবেগ প্রশাঁমত হইলে শান্ত দিগধ হ্ববে বেকটনাথ কহিলেন, “বাব ষেমনতব পথ 
পব্মপ্রত না্দষ্টি কবে দিয্লেছেন। সেই পথই তাঁর শ্রেঠ অবলম্বন! কেউ আছেন কর্ম 
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যোগের পথে, কেউ জ্ঞানযোগী বেদাক্তী, কেউবা সাধনাষ গলপ্ত বষেছেন শ্রীহাবর দাসানহ- 
দাস হয়ে । আমাব মতো দীনভন্তেব পথ হচ্ছে সেই 'দাস-আম' সাধনাব পথ । আপনাবা 
বৈষব ভন্তদের পদবন্র সমন্বিত পাদুকা এখানে আমাব জন্য সংগ্রহ ক'রে বেধে আমাব 
পবম কল্যাণ দাধন কবেছেন।” 

উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি কাঁবলেন, বামানহজী় প্রপ্পান্তৰ সাধনায় বেদাস্তদোশিক 

বেঙ্কটনাথ সত্যই অতুলনীয় । 
বেছ্কটনাথেব কাঁবন্ব, দাশশনকতা ও সর্বতোমূর্থী প্রাতভা ছিল তাঁহাব সমকালীন 

আচার্যদের কাছে এক পবম বিস্মঘ । যাদবাত্যুদয নাটকেব ভুসকাষ শ্রী এ 

গোপালচাবিষার তাঁহাব প্রাতভাব পাঁরচষ দিতে গিবা লাঁখবাছেন 
“বেদান্তাচার্ধ বেংকটনাথ গছলেন সর্বতোম,খ। গ্রাতভাব আঁধকাবী। তাঁব সমঘকার 

ভ্রান-বিজ্ঞানেব অনেক কিছুব উংসে এই শীকধব পৃবূষ ছিলেন বিবাজমান | উচ্চস্তবের 
কাঁব যেমন তান ছিলেন; তেমাঁন ছিলেন বিতর্ক মূলক নানা তত্তেবব ব্যাখ্যাভা । প্রাঙল 
ও সুমধুর কাঁবতা যেমন তাঁহাব লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত তেমানি পাওয়া যাইত 
দার্শীনক জাঁটলতার মীমাংসা । বেচ্কটনাথের ধমী্ঘ ও দার্শীনক কনাব 'ভান্তি ছিল 
ন্যাষেব নিখ্ধঠত 'িচাবশীলতাঃ যেকোনো মননশীল গবেষকেব দক্টিতে তাঁহাব এই 
বৌশন্ট্য ধরা পাঁড়বে। তাঁহাব প্রত্যেকটি রচনাষ বর্তমান বাহষাছে এক মহান: গ্রতিভাধর 
পুবুষের উ্জ্ল স্বাক্ষব। কাবত্ব এবং দার্শীনকতা দুই-ই যেন তাঁহাব কাছে ছিল 
খেলার বস্তুর মতো, যেকোনো মুহূর্তে এইসব অবলালার তান সর্াঘ্ট কাঁঘতে 
পাবিতেন 1” 

সাধনক্রীবনে বেঙ্কটনাথ ছিলেন সিদ্ধপুবনষ, প্রকৃত বৈবাগ্যঃ সত্যনিষ্ঠ ও সত্যকাব 
প্রেমভব্বে আঁধকাবা ছিলেন তান । তাই দেখা ঘায়, শতাধিক বর্নরেব দর্ঘ জাবনে 
এক দিনেব তরেও 'ববোধী সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতবাদী পাঁণ্ডত ও সাধকদেব সাঁহত তাঁহার 
বিরোধ বাধে নাই । 

'সর্বতিন্মস্বতল্ত' মহাপুবূষবূপে তিন খ্যাত ছিলেন । সর্ব মত ও পথেব সন্ধান 
তান জানিতেন, তাই শান্ছেব প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরম পুবুষেব নিগ্ে তত্তও ির্ণবে 
তাঁহাব ভুল হইত না। সধল জীবকেই ঈশ্ববেধ দানবূপে গ্রহণ কাঁবষা সকলেন সাঁহত 
একাত্মক হইতে 'তান সমর্থ হইয়াছলেন । তাই দেখা বাইত, অদ্বৈতবাদন) ভেদাভেদবাদ 
বা তেলে্গল সম্পরদাবভুন্ত সাধকেবাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা কাঁবতেন, ভালবাসতেন । 

শীর্ষন্থানীর অদ্বৈতবাদীদেব দিতে বেঞ্কটনাথের স্থান কত উচ্চে ছল, সমকালীন 
একাঁটি ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে । 

সেবাব বিজনগবেব বান্রধানী হাম্পিতে এক গ্রাতভাধর বৈধব আচার্যেব আগমন 
হইযাছে। নাম তহাব অক্ষোভ্য মূনি । তকর্কুশল আচার্য ও দার্শিনক বলিয়া দক্ষিণ 
ভাবতে তাঁহান প্রচুব খ্যাতি ॥ 

বাজজসভযয়্ পেশীছষা অক্ষোভ্য বাজা হাব্হিব বারে কাঁহলেন। ণ্গ্হানাঞ্জ, আদি বিগ 
উপাসক, দ্বৈতমতবাদেব প্রসাবক। বিভ্রপননগব সারা ভাবতের শ্রেচ্ট হিন্দু নাঘ়াছা, 



ই৩ই ভাবতেব সাধক 

এখানে ভান্তিধর্মেব পতাকা আম উত্তোলন কবতে চাই ॥ এজন্য তরকছন্ছে আহহান ক্ছ 
রাজগণ্বুঃ শূঙ্গেকী মঠেব প্রবীণ নেতাঃ অদবৈতবাদী 'বদ্যাবণ্য স্বামীকে ।” 

বিদ্যারণ্য সভাতে উপাস্থত। অক্ষোভ্যকে সংবর্ধনা জানাইরা কহিলেন, “আচার্য” 
সানন্দে আম আপনাব তর্কষুদ্ধে আহরান গ্রহণ কবাছ। আঁম নির্বিশেষ র্দবাদী। 
ঘীন্ততর্ক দিবে যাঁদ আপাঁন আমাষ পবাদ্ত কবতে পাবেন, আম আপনাকে জন্নপত্র অবশ্যই 
[লিখে দেবো 1» 

“তবে বিচার আঁবলদ্বে শুবু হোক ।' দপ্তকণ্ঠে বালর়া উঠেন অক্ষোভ্য 
[ 

“আচার্য আপাঁন মধ্যমতেব গ্রেম্ঠ আচার্য, শন্তিমান্ বিচাবমল্ল বলেও আপনাকে 
সবাই জানে । আব আমিও শঙ্গেবী মঠেব একজন বধাঁযান সন্ন্যাসী, শাংকব বেদান্তের 
দবাঁশন্ট ব্যাখ্যাতাবুপে আঁম দাঁক্ষণ ভাবতে সংপাঁবাঁচত। আমাদের এই তক্যুদ্ধের 
মধ্যস্থ কবা হবে কাকে? বলুন, আপান কাকে মনোনীত কবতে চান ? 

দুই জনেই শীর্ষস্থানীব দারশীনক ও বিচাবানপুণ | সমপর্যাযেব কোনো প্রাতভাধব 
আচার্য ছাড়া কে তাঁহাদেব শাস্নম দিবতকেব মূল্য নিবৃপণ কাঁববেন ? তাহাডা, খাদ 
গধ্যদ্থ হইযা বিচাব কাঁববেন, সততা, নশীতজ্ঞান ও সব্শেপাব নিবপেক্ষতা থাকা চাই । 

সহসা এন কোনো লোকেব নাম মনে আসতেছে না। আক্ষোভা তাই সবিনগ্লে 
কাঁহলেন, “ঘাঁতবব, এমন কোনো উপয্্ত ব্যান্তব নাম আমাব জানা নেই। আপান ববং 
ভেবে দেখুন এজন্য কাউকে পাওয়া যাষ কমা ।৮ 

“আমাব তো মনে হয় এ গুবৃত্বপূর্ণ কাজেব জন্য সাবা দশ্দিণ ভাবতে শুধু এক- 
জনেবই নাম কবা যাব । তান হচ্ছেন বেদান্তদেশিক বেতকটনাথ । বামানজীয় ভান্ত- 
বাদেব শ্রেস্ঠ প্রবন্তা এবং শ্রীসম্প্রদাষের প্রবীণতম নেতা তিনি । সত্যনিত্ঠ ও বৈবাগ্যময় 
সাধনাধ তান অতুলনীব। তাছাড়া, স্্বশাঙ্মে তান পাবঙগম । আপনাধ সমর্থন 

থাকলে তাঁকেই একাজেব জন্য আহবান কবা হোক ।” 
বিদ্যাবণ্যেব কথা শেষ হইতে না হইতেই সভাব অদ্বৈতবাদী পাঁণ্ডতর্দেব ঘধ্যে গুঞ্জন 

ও গ্রাতবাদ উঠ্িল। তাঁহাবা কাঁহলেন, “বেওকটনাথ তাঁহাৰ দীর্ঘ সাধনজীবন কাঁটিষেছেন 
ভান্ত ও গ্রপাত্ত নিষে, ভী্তবাদণী শাস্তুচর্চা নিবে । শুধু তাই নয, তাঁহাব শতদষণী গ্রচ্ছে 
অজন্্ শাস্টীষ য্যান্ততর্ক ও প্রমাণ 'দষে তান কি নীর্বিশেষ ব্্ষবাদ বাতিল কবতে চান 
শন? কাজেই 'বচাবে বসে অক্ষোভ্যঘুনিব বৈষববাদেব সমর্থনেই তান বেশী ঝু'কবেন। 
এবং এটাই তাঁব পক্ষে স্বাভাবক 1” 

বদ্যাবণ্য নিজ আসন হইতে ডীঁঠয়া দাঁড়ান? দ্ত ভঙ্গীতে বাঁলধা উঠেন, “বেঙকট- 
নাথকে আমি ঘানগ্ঠ সাল্িধ্য থেকে দেখোঁছ ! তাঁব সাধনা ও 'সাদ্ধব কথা আম জানি। 
ন্যায়নীত ও সত্যাঁনষ্ঠা থেকে এই মহাপুবুষ কখন্যে এক চুল বচযুত হন নি । এ তর্ক 
দ্ল্বে বাদী ও প্রতিবাদী যে সব শান্তর প্রমাণ ও যন্ডিতর্ক উপস্হিত কববেন। শুধু 
তাব 'ভীত্তিতেই বেঙ্কটনাথ স্থিব কববেন তাঁর দসদ্ধান্ত। এই তক্ীবচাবে ভাব চাইতে 
নু, দক্ষ ও িবপেক্ষ আব কাউকে তো আম খুজে পাঁচ্ছেনে 1” 



প্বম ভাগবত বেছ্কটনাথ ২৩০ 

প্রতিবাদকাবা পাঁণ্ডতেবা চুপ কাঁবষা গেলেন । অক্ষোভ্যেব মত নিষা বিদ্যাবণ্য দেই 
দিনই এক বিশেষ বার্তাবহকে বেংকটনাথেব কাছে পাঠাইয়া দিলেন। 

এবাবও বেজ্কটনাথকে বিভ্রধনগবেব বাজধানী হাদ্পিতে আনন কবা গেল না। 
তিন পাঁবচ্কাব ভাষাষ জানাইযা দিলেন, উভষ তকশৃবেব আমন্মণে তিন 'নিজেকে 
কৃতজ্ঞ ও অনযৃহীত মনে কাঁবতেছেন। কিন্তু তাহাব মতো কাঙাল বৈষবের পক্ষে 
বাজসভাব আড়ন্বব ও এম্বর্ষেব মধ্যে ক্ষণেকেব তবেও অবস্থান কবা সম্ভব নয । 

অগ্রত্যা িদ্যাবণ্য ও অক্ষোভাকে এক নূৃতন প্রস্তাব দিতে হইল । তাঁহারা 
লাখলেন_ বেশ, বেত্কটনাথ বাজসভায় আসিতে না চান, ভাল কথা, 'িন্তু এই তক 
হন্বেব মধ্যস্থতা তাঁহাকে কবিতেই হইবে। উভয় পক্ষ তাঁহাদেব হযন্তি তর্ক ও শাস্ত 
প্রমাণ বাজপবুষদেব মাধামে শ্রীবঙ্গমে প্রেবণ কাঁববেন। বেঙকটনাথ সেখানে বাঁসযা তর্ক 
যোদ্ধাদের বন্তব্যেব মুল্য নবূপণ কাঁববেন এবং নিজ্ঞ সিদ্ধান্ত জানাইযা দিবেন পত্রযোগে। 

এই বিচাবদন্ছে বেচ্কটনাথ কাহাকে জী বাঁলষা ঘোষণা কাঁবযাণছলেন সে তথ্য 
স্পষ্টন্পে জানা যাষ না । ভান্তিবাদী অক্ষোভ্য মনিব ভন্ত শিষ্যেবা দযাব কবেন, বেত্কট- 
নাথ তাঁহাকেই জযমাল্য দিষাছিলেন। অপব দিকে অন্ৈত বেদান্তাঁা দ্যাবি কবেন, 
তাহাদেৰ প্রাতানিধি বিদ্যাবণ্যস্বামীব অনৃকূলেই দেওয়া হয বফাঁয়ান মধ্যস্থ, মহান 
শাস্মবিদঃ বেঙকটনাথেব সিদ্ধান্ত । 

তর্কষুদ্ধেষ ফলাফল যাহাই হোক, উপবোত্ত ঘটনা হইতে এই সত্যটিই প্রমাণিত 
হয যে+ আচার্য বেক্কটনাথকে সমকালীন মহাত্মা ও শাস্মাবদেবা এক অনন্যপ্বুষবূপেই 
দোখতেন। তাঁহাব সততা ও নিবপেক্ষতা ছিল সকল কিছু মতাববোধ ও নিন্দা জমা- 
লোচনাব উধের্ি। 

বেজ্কটনাথ শতাধিক বংসব বাঁচা ছিলেন৷ সুর্পাবণত বষসেব এই দিম্ধপৃবষ ও 
অসামান্য শাস্তাবদং অদবৈতবাদী ও ভাঁনতবাদী উভষ দলেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবেন। বে 
বিশেষ কাঁবধা বামানুজীষ ভাববাদই তাঁহার জ্রীবন ও বাণীব মধ্য দিষা জনঘানসে 
আবো প্রোহ্জবল হইযা উঠে । 

মাদবাব ম্সলমান বাজ্য ধংস কবাব পব হইতে বিভ্রযনগব সাগ্রাজ্যেব পাবাঁধ ও 
প্রভাব বিপৃলভাবে বাঁড়যা বায। এসমবে বিদ্যাবণ্য এবং তাঁহাব 'শষ্য হাল্হিব ও বত 
বাধ বাছিষা বাছষা সবাশাক্ষত ও প্রাতভধব ব্যাদেব ণন 1 কাঁকিতে থাকেন আামন্তরাহে 
ও শাসনকর্তাবুপে 

সাম্লান্েব কযেকটি সামন্ত আচার্য বেচ্কটনাথেল্ই অনুবাগন হইযা পঙেন, বেহ বেহ 
তাঁহাৰ নিকট বৈধবমন্ে দীক্ষা হহণও কন্নে। এই দাম বিঃ বিশেষ কাল্যা বাহ 
মহেন্ত্ীব সামন্তনাভ সর্কভ্রেন অনুবোধে বেদ্কটনাথ তাহার কতকগুলি পুল 
ব্চনা দেশীষ ভাবাধ প্রকাশ কনেন।১ ফলে নাধাবণ ভত ননাবীব হধ্য তুহিন বাণী 
জনাপ্রয হইবা উঠে এবং অধ্যাতপ্রভাবও অনেক বেশী বৃদ্ধি পয । 

১ সুভাবিত নত, বহসারবসার প্রীত বেখ্কটনাথ প্রকাশ করেন দেশী ভাষা 



৩৪ ভাবতের দাধক 

দাঁচ্ণণ বৈধবসমাজের এক ভাম্বর জ্োতিদ্কবুপে শ্রীরদ্রমের অধ্যাত্বআকাশে অর্ধ 

শতকেরও বেশী কাল বেত্কটনাথ দীপ্যমান থাকেন। তাবপব ১৩৬৯ খুাক্টাব্দে- 

একশত দুই বসবে পদার্পণ কবাব পব এই মহাপবুধের জীবনে আসিয়া ঘার চির 
বিবাতির পালা । 

জীবনদীপ নিভিবাব আভাস সেদিন আদিরা গিবাছে। সিদ্ধ বৈফব এবাৰ প্রদ্তুত 
হইয়া নিজ আসনে উপাঁবন্ট হইলেন । পুতরদেব মধ্যে ভান্তমান্ ও সুপাণ্ডিত-নরনার 

আচার্য । তাঁহাকে ?নকটে ডাকিরা বেছ্কটনাথ গ্রশাত্ত স্ববে কাহলেন, “বস, আমার 

য় পাদুকা সহগ্রম' আবৃত্তি করো ৷ পবম গ্রতুর চবপাশ্রয় নেবাব জন্য এবার আম 
বান্না করছি এই মবধাম থেকে 1” 

স্বরচিত প্রভূ-প্রণা্ত শীনিতে খহীনতে নরন দুটি তাঁহাব নি্ধীলিত হইরা আলে, 
তাবপব মহাবৈষব প্রবেশ কবেন নিত্যলীলা যামে । 



রণ 

বল্পভাচাষ 

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক ভাবতীষ সাধনাব হীতহাসে এক বৈশিষ্ট্যমষ বিবর্তন" 
যুগবুপে চিহত। প্রেমভন্তিব ভাবপ্রবাহে এ সমষে দেশেব দিকে দিকে উতনাবিত 
হইবাছে, ছড়াইষা পরিবাছে সমাকজজবনেব সবস্তবে । এই ভাবপ্রবাহেব উৎদমূখে 
আবিভূতি দেখি এমন একদল মহাপুবূষকে, পান ও পিদ্ধিব আলোকে জীবন বাঁহাদেব 

সমূজ্জ্রবল। আর্ত নির্পাঁড়ত ও ন্রিতাপমান্ডত নবনাবীব জন্য চিত্ত যাঁহাদেব কবনণার্ঘ । 
এই মহাপ্দুরুষদেব মধ্যে বহিষাছ্েন বামানন্দঃ কবীব, নানক, চৈতন্য--আবো ক্াহযাছেন 
একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি । প্রেমভন্তি সাধনাব নূবতব ও সহজতব পন্থা ই'হাবা প্রবর্তন 
কাঁরঘাছেন, আর অপাব কবুণাভবে আপামব জনগণকে সোঁদকে আকর্ষণ কবিবা 

নিষাছেন। 
ভন্তিসাধনাব এই নব পাঁথকৃৎদেৰ অনাতম মহাত্মা বল্লভাচার্ব । আপন জীবনের তপস্যা 

ও শাস্্-ভাষ্য বচনাব মধ্য দিষা এই দীক্ষণী সাথক উত্তব ভাবতেব বহ্যন্থানে বিস্তাবিত 
কবেন কৃষউপাসনার ধাবা, বচনা কবেন শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের এক সুমহান, সৌধ । 

বল্লভাচার্ষেব পিতা লক্গম্বণ ভট্ট ছিলেন ভন্তিমান: দক্ষিণী বা্গণ । আর্দি নিবাস 
অন্রপ্রদেশের দুদু গ্রাম ককিড়ুওষাড | পত়ীব নাম হল্লামাগাব । গাহি জীবনের 
আধকাংশ সমষ লক্ষণ ভট্ট পৃজাপাঠ শাস্নচ্গা ও তীর্ঘদর্শনেই কাটাইবা দিতেন 
সংসারের কোনো কাজেই তাঁহাব মন বাঁসত না। তিনাট পুত্রের ভ্রনক হওযাব পব 
অন্তরে তাঁহার নির্বেদ জাঁগিষা উঠে, ভাবাবেগে হঠাৎ একাঁদন গৃহ ত্যাগ কিষা পাঁধ" 
ব্রাজনে বাহব হন, তাবপর প্রেমাকবস্বামী নামক সন্ব্যাসী গুবুব কাছে €হণ কৰেন 
মন্তুদীক্ষা 1১ 

কিছাঁদন পরেব কথা | লক্ষণ ভট্রেব পিতা সপাঁববাবে বাহিব হইবাছেন তশর্থ 
পর্যটনে । দেশাস্তব' পত্রের জন্য মন তাঁহাব তখনো বেদনাব ভানান্রান্ত। প্রাষই 
ভাবেন, প্রিষ পুত্র লক্ষত্রণেব সঙ্গে হঠাৎ যাঁদ কোথাও দেখা হব১ তবে আবান তাহাকে 
বৃঝাইয়া-সুবাইয়া গৃহে ফিরাইযা আনতে পাবেন! আকস্মিকভাবে এই যোগাযোগ 
একদিন সত্যই ঘাঁটষা গেল । 

ঘঁবিতে ঘাঁবতে সবাই একদিন প্রেমাকরদ্বামীর আশ্রমে আঁদিযা উপাস্থত । 
ভন্তিমতী বল্লামাগার্ স্বামীজ্বীকে প্রণাম কাঁবতেই তিনি আশীবাদ ক্সিলন, 

“স্ঢিখে থাকো মা, আনন্দে থাকো ॥ একাঁট কুলপাবন পল্ম ভঙ্ত পত্র তুম লাভ কনে: 1” 
যল্লামা কান্নায ভাঁঙ্বাপড়েন। দুই চোথ বাহযা ঝাবিতে থাকে শোকের অশ্রুধানয | 

স্বামীজীকে জানানো হয, আশীর্বাদ তানি কাঁক্যাছেন কটে কিন্তু এই যুবতী 
স্বামী নিবৃদ্দেশ। তাহাকে 'ফাবযা পাইবাব কোনো আশা নাই । 

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রেমাকবস্বামী বলেন এনা, আমি যে আশাবাদ কছোছি। তা কখনো 

১ পৃষ্টিমার্গণো হীতিহাস। 



২৩৬ ভারতের সাধক 

[বিফল হবার নয় । প্রবন্ধ লাভ তোমাব হবেই । আব তোমাৰ স্বামীও ফিরে আসবে 
তোমাদেব কাছে ।' 

স্বামীজনীব শিষ্য লক্ষণ ভটট তখন আশ্রমেব কাজে বাহবে কোথায় 'গয়াছলেন। 
ফারিয়া আসা দেখেন এক বিষ্ময়কব দশ্য । তাঁহাব বাবা, মা ও স্তী স্বামীজীর 
সম্মুখে বাঁসষা আছেন, তিনিও পবমানন্দে নানা উপদেশ তাঁহাদেব দিতেছেন। 

অপ্রত্যাঁশতভাবে লক্ষ্ণকে এই আশ্রমে দৌখয়া আত্মপাঁবজনদেব আনন্দের অবাঁধ 
মাই। তৎক্ষণাৎ সবাই তাঁহাকে ঘাবয়া ধবেন, আকুতি জানাইতে থাকেন গৃহে প্রত্যা- 
বর্তনেব জন্য । 

এবার প্রেমাকরস্বামী তাঁহাব উদ্দেশে বলেন, “বংস, তুমি ভাবেব উচ্ছ্বাসে ঘব- 
সংসাব ত্যাগ ক'বে এসেছো বটে, কিন্তু ঠিক কাজ কবো নি। সংসাব বাসনা তোমার 
ভেতব সুক্ষমবূপে যথেষ্ট বষে গিয়েছে, তাছাড়া বাকী বয়েছে সংসাব-আশ্রমেব কিছু 
কতব্য। আম নির্দেশ 'দীচ্ছ তুমি আবাব গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ কবো । আবও একটা 
কথা জেনে বাখো, তোমাব ঘবেই অনাতিকাল মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন এক ভান্তিমান্ মহাঁ 

পব্ষ 1” 
লক্ষ্যাণ ভট্রকে আবাব ঘব-সংসাবে ফিবিয়া আসিতে হয় । এ সময়ে তাঁহাব নিজ গ্রাম 

কাঁকডুওযাড় ও সন্নীহত অঞ্চলে তাঁহার সন্ধ্যাসাশ্রম ত্যাগ নিয়া নানা নিন্দা সমালোচনাও 
হইতে থাকে। তাই সপ্পাববাবে তান চাঁলযা আসেন কাশীধামে। সেখানে একাঁট 
ছোটখাটো টোল তান খাঁলষা বসেন। এই ব্ব্তব মাধ্যমে পারবাবেব ভবণপোষপ 
চাঁলতে থাকে । 
ইতিমধ্যে হঠাৎ একাঁদন কাশীতে শোরগোল পাড়া যাষ, একদল মুসলমান সেনা এই 

প্রাসম্ধ তীর্থনগবী লুণ্ঠন কাঁবতে আঁসতেছে। সর্বত্র প্রবল আতঙ্কের ভাব, বহু 
নবনাবী 'ঘববাড় ছাঁডিযা দূবে গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যাইতেছে। 

লক্ষণ ভট্রেব স্ত্রী তখন পর্ণগর্ভঃ এ অবস্থা কোথা কোন নিবাপদ আশ্রমে 
তাঁহাকে সবাইযা নেওয়া যায । আচার্য ভাঁবধা কোনো কৃলাঁকনাবা পান না। অবশেষে 
সবাই 'মিলিয়া স্থিব কাঁবলেন, মধ্যপ্রদেশেব রাষপুব অঞ্চলে চম্পাবণ্যে গিয়া তাঁহাবা 
বদন বাস কাঁববেন। স্থানাঁট অনেকাংশে নিবাপদ; বাস্্রীয বিপ্লব বা যচ্ধণবগ্রহেব 
জদ্ভাবনা সেখানে মোটেই নাই । 

আব একাটি কাবণ 'ছিল সেখানে আশ্রয় নবাধ । চম্পাবণ্যেব বাজমন্্ী লক্ষণ 
ভট্টেব পূর্ব পাঁবাচিত। ভট্রেব আশীর্বাদ কিছযাদন আগে তাঁহাব একাঁট পন্ররসম্তানও 
জন্মিযাছে। এজন্যে ভন্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইবা বাজমন্তী তাঁহাকে এক পন্দীও 
দিাছেন। কাশীব বাস উঠাইক্্রা দিষা ভট্ট তাই বওনা হইলেন মধ্যপ্রদেশেব দিকে । 
সপাঁববাবে এ স্থানে যাইবাব কালে ১৪৭৯ খন্টাব্দে১ ভট্টেব পক্রী চদ্পাবণোর প্রান্তে 

৯ মতান্তবে, অর্থাৎ বল্পভেব পোন্ন যদুনাথজীব সম্প্রদায়েব মতে এই জন্মসাল-- 
১৪৭৩ খনম্টাব্দে। অন্যান্য পৌন্ এবং শিষ্যগ্ণণ ১৪৭৯ খুষ্টাব্দকেই সমর্থন কাবা 
থাকেন । দুঃ শ্রীবল্লভাচার্য (ই২--ভাই মাঁণলাল পাবেখ। 



বল্লভাচার্য ২০৭ 

এক চণ্পকবনে একাঁট পত্রসন্তান প্রসব কঁবিলেন । এই পূত্রই জাবতশবখ্যাত ভীন্তাদদ্য 
সাধক বল্পভাচার্য 

শ্রীভগবানেব মাধূুর্যতত্তেব প্রচাব পাাটিগাীধ বাধনা ও শ্ধজন্বৈভবাদের শাস্তেতর 
ভিত্তি নির্মাণ, এই তিনটি মহতী কর্মেব মধ্য দিষা বল্পভ এদেশে অধ্যাসসাধনাব ইীত্হাসে 
এক উচ্জর্বল স্বাক্ষৰ বাঁখষা গিষাছেন ! বুছু সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেম্ধ আচার্যবৃণেও 
সারা ভারতে হইযাছেন তান আভনন্দিত। 

কিছাদন পবে লক্ষণ ভ্রু সংবাদ পাইলেন মুসলমান সেনা কাশীব দিকে আৰু 
অগ্রসব হয নাই। সেখানকার জমাজজজীবন আবাব স্বাভাবিক হইয়া উাঠযাছে! 
মঠ-মীন্দবে শোনা যাইতেছে কাঁসব ঘণ্টাব মধ্ুব নিকণ ও স্তবগুপরন । 
পূজার্চনাষ ভন্ত নবনারী মাতিয়া ডাঠযাছে, গঙ্গাব ঘাটে চাঁলতেছে তাঁথক।মীদের 
্লান-তর্পণ ৷ 

পলাধত অন্যান্য কাশীবাসীব মতো লক্ষণ ভ্ুও সপাঁববাবে িব্যা আসেন তাঁর 
প্রয় তাীর্থে। এখানে আঁসক্লা পূর্ব শুবং কবেন, চতুষ্পাঠীব কাজ, বিহ-সেবা 
আর সাধনভজন। 

পুর বল্লভ অষ্টম ববসে পদার্পণ কৰিলে ভট্র তাঁহা7 উপনধন সংদকাব কনান । কিছু- 
দন নিজেব টোলে তাঁহাকে "শক্ষা্দান কাবাব পব প্রেঘণ কবেন বহু ত্ত নামক এক 
অধ্যাপকেব কাছে । 

বালক বল্লভ আঁতশষ মেধাবী এবং তীক্ষাধী। অল্পকাল মধ্য ব্যাকণ, সাহিত্য ও 
স্মৃতি পুবাণে তাঁহাব দক্ষতা দৌখধা বাই চমংকৃত হইযা যান। অতঃগব কৈশ্শান্রে 
উপনীত হইলে বেদ উপানষদ প্রীত উচ্চতব শাস্ত্র অধ্যবনেব জন্য বল্পভ তিনম্মল নামক 
দাঁক্ষণ দেশীব এক প্রখ্যাত পাণ্ডিতেব শবণ নেন । 

নাবাযণ দীক্ষত ছিলেন সমকালীন বাবাণসীব অন্যতম গদক্পাল পণ্ডিত । ইন্হার 
কাছেও বল্লভ ভট্ট জটিল দাশশীনক-তত্তেব মীমাংসা শ্রবণ কবিতেন। 

?পতা লক্ষণ ভট্ট ছিলেন সত্যকাব নিষ্ঠাবান: বৈধব দামক | বালপোপাল বিশ্ুহ 
নিত্য তাঁহাব গৃহে প্াজত হইতেন এবং এই বালগোপালেব ধ্যান মননেন ফলে তাঁহান্র 
অশেষ কৃপাও তান লাভ কাঁবযাঁছলেন। 

লক্ষণ ভট্ট মে বদ্ধ হইষা পাঁড়তেছেন । একদিন পুত্রকে নিজ সকাশে ডাবিষা 
কাহলেন, “বংস বল্পঙ শাস্রগ্ঠা তোমাব নিষ্ঠা ও কুশলতা দেখে আনি তৃপ্ত। ভুমি 
আমাদের বংশের কৃষ্ণভািব শুভ-সংস্কাব নিষে জন্দেছো । কৃষ। উপানলান ভুমি জাতে, 
এটাও আম সানন্দে লক্য ক'বে আসাছি। এবাৰ তু আমাব কাহ থেকে কৃষখন্য নাও, 
কৃফমেবা ও কৃষের সাধনভজন শুর কবো। এই আছি চাই ॥ 

ভিভবে পতাব চবণে প্রণাম জানাইষা বন্পভ কহিলেন, “এতো আদার পরল 
সৌভাগ্যের কথা । আমাব আপানি দীক্ষা দিন, আব আশীবাদ কনুন কৃষ্ণ চিল 
যেন আমাব মাত থাকে, আব কৃষলাভ যেন আমাব হয় 7 



৩৮ ভাবতেব পাধক 

কিশোব পন্ধুকে লক্ষন্রণ ভট্ট দীক্ষা দিলেন, আব দিলেন বিগ্রহেব দমস্ত কিছ দেবা 
পুজাব ভাব । 

গন্রকে প্রাণ ভাঁববা আন্ীবাদ কবিলেন ভট্ট ভাবপব কাঁহলেন “ধন, তি 
অনাঘান্য প্রাতভাধব ছান্রা বেদ বেদান্ত পাংখ্য ন্যাঘ অনেক দিহুই ইতিমধ্যে আবন্ত 
কবে ফেলেছো। এবাব হতে একনিষ্ঠ হরে ভন্তিশান্রের চঙ্জা শব ব'বে দাও। 
বর্তনানবালে মাধবেন্দু ঝাঁত হচ্ছেন বৈষবশাদেবে আদ্বিতীৰ পণ্ডিত এবং কৃক্েদ কপা- 
প্রান্ত মহাপতুষ । তুমি তাঁব কাছ থেকেও বৈধ্বীধ শাস্ন ও নাধনাব নিগ তত জেলে 
নাও, তাবপব নিজের জীবনে তা প্রতফাঁলভ কবে তোল | আবো একটা কথা শুনে 
রাখো, আঁঘ শীঘ্রই তোমাদেৰ কাছ থেকে দবদাব নেবো 1 

“একি নর্মীন্তক কথা বলছেন, পিতা ৮" িশোব গদুন্র বল্পভেব নবন দুটি অশ্ব: 

দক্ল হইবা উঠে । 
“হ্যা বস। আমাব জীবনপ্রদীপেব তেল বরে এসেছে । এবাব প্বাভাবক 

* নিবমেই তা হবে নির্বাঁপিত 1” প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তব দিলেন লক্ষণ ভট্ট । 
অতঃপব আব বেশী দিন তান মবদেহে অবস্থান কৰেন নাই। পূণ্যপগর কাশশধামে 

ইন্টনল্দু জপ কাঁবতৈ কবিতে ত্যাগ করেন তাঁহাব শেব নিঞ্বান । 

লক্ষণ ভট্েবে নৃত্যুব পব পড় বল্লামাগাব; দিশাহাবা হইরা পড়েন । ঘাঁনচ্য আত্মীব- 
স্বজন সবাই বাদ কবেন সুদুর দাক্ষিণাত্যে। কাশীতে বান কাঁবিলে তাঁহাদ্বে 
নিকট হইতে কোনো পাহাব্য পাইবাব দন্ভাবনা নাই ৷ ভাবিন্লা চিন্তিষা স্থির কবিলেন, 
পুত্র কন্যাদেব নিবা িজবনগবে ছিরাই বান কাঁববেন ৷ দেখ্যনে তাঁহার এক ভ্রাতা 
একজন উচ্চ বাজকর্মচাবী, তাঁহার আশ্রবে থাকিলে দন্তানদেব প্রাতপালন ও শিক্ষাদান 
কোনোমতে চলিতে পারিবে । অতঃপব কিছ্যাদনেব মধ্যেই বল্লভ ও তাঁহাব নাভ 
সবাইকে নিবা 'বন্রবনগবে আঁসঘা উপাস্থত হন । 

এখানে কৰেক বধদবেব বেশী অবস্থান কবেন নাই । তবে এইটুকু লমবেব মধ্যে শাম্তুচর্চল, 
বিশেবত বৈষবশাস্্ অধ্যবনেব বে দঃবোগ পান তানি তাহা তাঁহাব জাবনেব মোড 
ঘুবাইবা দেব । 

কাশীতে বল্পভ বড বড অধ্যাপকের কাছে বেদ বেদান্ত, বড়দর্শন প্রভৃতি পা 
কাঁণরা আাদিবাছেন বটে, 'বিল্তু বৈধবশান্তু পাঠের তেমন নুবোগ পান নাই | বিজব- 

নগবে আসাব পব নে সবোগ মালা গেল৷ বাঘানুজ, ধর ও দিনম্বাকেরি মতবাদ 
বহু বৈষ্ণব আচার্ধেব বাস ছিল এই শহবে! হবিহব ও বুন্লাষের বাভধানশ ছিল 
তখনকাব দিনে দকল হিন্দু প্্রদাবেব আগ্রবস্থল | এখানে শস্কবপল্থী অদ্বৈতবাদবা 
ঘেমন পৃঞ্ঠপোষকতা পঃইতেন, তেমাঁন পাইতেন বাঁভল বৈষব অপ্প্রদায় ৷ লব সল্প্রদাবের 
সাধক ও আচার্বেরা ভারতের নানা অঞ্চল হইতে এখানে আঁদবা জুটিতেন, শাদ্রচচ্দ 
-ও তর্ক বিচাবেব ধুম পাঁড়িরা যাইত। দর্শন ও শ্াঙ্ত্র্চাব তরুণ ছাত্র বল্পভ এই 



বল্লভাচার্য ২৩৯ 

পবিবেশে বাস কাবা অশেষভাবে উপকৃত হইলেন । নিজেব জীবনে কিশোব বয়সে 
শপতাব নিকট হইতে বৈষব সাধনাব দীক্ষা তান পাইয়াছলেন, কিন্তু বৈষৰ দর্শন ও 
অন্যান্য দর্শনেব জাঁটল তত আন্ত কবাব অবকাশ তাঁহাব নাই ৷ এবাব নবজবনগবেব 
সারস্বত জীবনে সে সুযোগ তাঁহার উপস্থিত হইল । 

বামানুজ, মধব ও নিম্বাকে্বি মতবাদ দ্বাবা এই সমষে কিছুটা প্রভাবিত হইলেও 
বেশী পাঁবমাণে তান ঝ্ীকষা পড়েন বিষু্বামীব শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের 'দিকে। "কন্তু 
দার্শীনকতাব দিক হইতে বল্পভ ভ্টু বিধুজ্বামীকে অনুসবণ কবেন নাই, ববং নিজস্ব 
শুদ্ধ অদ্বৈতবাদকেই কাবিষাছেন প্রাঁতহ্ঠিত ৷ 

লক্ষণীষ যে, বল্লভাচার্য তাঁহাব নিজেব কোনো গ্রন্থে বিষুস্বামীকে সপ্প্রদাষ 
প্রবর্তক বাঁলযা উল্লেখ কবেন নাই । ববং ভাগবত পুবাণেব টাকাষ নিজেব ব্যাখ্যাকে 
শ্রেচ্ঠতব বাঁলষা প্রাতপন্ন কাবষাছেন; নিজেব স্বাতন্ত্য বজাষ বাঁখিয়াছেন।১ 

কষেক বৎসবেব মধ্যেই বল্লভ ভট্ট বৈষ্বশাদ্দেব এক শ্রেষ্ঠ পাঁডতবুপে পাঁবচিত 
হইষা উঠেন । তাঁহাব সৌম্য সুন্দব মুর্তি? ভগবংশনষ্ঠা ও ভীন্তবাদেব মধুব ব্যাখ্যানে 
বহু নবনাবী আকৃষ্ট হইষা পড়েন। ধারে ধাঁবে এই তবুণ আচার্যকে কেন্দ্র কাবষা 
একটি কৃষ্ণভন্তমস্ডল? গাঁড়য্া উঠে । 

উত্তব ভাবতেব নানা তীর্থে? বিশেষ কায্লা কাশী, প্রধাগ, ব্রমণ্ডল, পুষ্কব, দ্বাবকা 
প্রভৃতি স্থানে বল্পভ ভট্ট কষেকবাব পাঁবব্রাজন কবেন, বিস্তাবিত কবেন তাঁহাব প্রভাব 
প্রীতপাত্ত। 

দাঁক্ষণী বৈষব তীর্থসমূহ পুবী, তিবৃপাতি, শ্রীবঙ্গম, কাণ্ঠী, মার্দুবাই প্রভৃতি বল্লভ 
ভট্ট একাধকবাব দর্শন কাবিষা বেড়ান ৷ ভভ্তিবাদী শাম্তাবদ্ ও কৃষউপাসকবূপে এই 
নবীন আচার্ষেৰ খ্যাতি তখন চাবাদিকে । এই সমষেঃ বিশ বংসব বয়সে বল্লভ বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন | কাশীব দাঁক্ষণী-পণ্ডিত দেব ভট্টেব কন্যা মহালক্ষযী দেবীকে তিনি 
গ্রহণ কবেন ধর্মপত্রীবৃপে । 

বিবাহেব পব ছবমাস বল্লভ কাশীধামে অবস্থান কবেন, তাবপব পূর্ব অভ্যাস মতো 
আবাব বাহিব হইযা পড়েন পবিব্লাজন ও তীর্ঘপাবিক্রমায় । 

কুশলী শাস্দাবদ্ ও তর্কযোদ্ধা ছিলেন বল্লভ ভদ্র, আবাব মাধধমষ ভগবৎ"নাধনাব 
উপব তাঁহাব প্রগাঢ আস্থা ছিল । এই আস্থা কমে আবো দূ হইযা উঠে এবং পূবসৃবাঁ 
বিষু্বামী ও মধ্বেব বৈষকবীষ মতবাদে কিছুটা বর্জন ও কিছুটা গ্রহণ কবিষা লিজস্ব 
এক বৈষ্ববাদ তিনি গঁডবা তোলেন । 

এই মতবাদেব প্রচাব ও প্রসাব সম্পর্কে নবীন তাত্তিক বল্লভ ভট্টেব উৎসাহ উদ্দীপনার 
অবাঁধ ছিল না। দুব দুবান্তেব মঠে মন্দিবে , বাজরসভা বা বিদ্বানমস্ডলীতে বখন 

১ অনেকেব ধাবণা বিষু্বামী বৈষ্ণব সম্প্রদাষেব অন্তভূন্ত এবং শৃজ্ধাছৈতবাদণী 
বৈষববাদেব প্রবর্তক । আব বল্লভাচার্য তাঁহাব মতবার্দেব পৃনবূজ্জীবন সাধন কবেন। 
ই ধাবণার মুলে কোনো ভিত্তি নাই। 



২৪০ ভাবতেব সাধক 

যেখানে শাস্দীবচাব বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হইত স্দ্ূলবলে দেখানে তান উপাস্থিত 
হইতেন। নিজস্ব ভীন্তবাদের প্রাধান্য স্থাপনে উৎসাহী হইব্লা উাঠতেন। 

যোড়ণ শতকেব প্রথম পাদ! নূতন হিন্দ; সাম্রাজ্য ববিজবনগবেব বিজবকেতন ঘখন 
সবে" উদ্ভান বাঁহযাছে। নহাবাজ কৃষ্ণদেব বাবেব প্রতাপ ও বশসৌদভ তখন শুধু 
দ্বাক্ষণাত্যেই নব, পাবা ভাবতে পাঁবব্যাপ্ত ॥ বাজধান বিদ্যানগবে মহাবাজজ এক িবাট 
ধর্মদভাব আয়োজন কবিরাছেন। কৃষ্দেব নিজে বিঝুমন্তে দীক্ষিত; কিন্তু তাঁহার 
পূর্বগামী বাজাবা; হাবিব ও বূকবার। ছিলেন শঙ্গেবী মঠেব অদ্বৈতবেদান্তী বাঁ 
সন্যাসী বিদ্যাবণ্যেব শিষ্য । ামন্তবাজদেব মধ্যেও অনেকে ছিলেন গ্র“বৈব আচার্যদের 
দ্বারা দ্রীক্ষিত। কাজেই কৃষ্ণের ধর্মসভার দাম্প্রধাধকতাব কোনো দ্থান ছিল না। 
দল মত 'নারশেষে সকল শ্রাস্্ধদ ও সাথুসন্তকে তান আহ্ান জানাইতেন, ধর্মীর 
আলোচনা ও দিচাবেব মধ্য দিযা জনগণের সম্মুখে তুঁলয়া ধাঁবতে চাহতেন সত্যের 
আদর্শ ও াহিতার্থ | 

এই সমষে 1বদ্যানগবে ছষমাসব্যাপী এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। উত্তর 
ভাবতে কাশীব পাঁণ্ডত মহলেও এ সংবাদ পৌছে । নবীন আচার্য বল্লভ ভট্ট এই 
সভাষ যোগদানেব জন্য আতগান্রা উংসাহত হইযা উাঠলেন। প্রভাবশালী শিব্যেবা 

তাঁহাব যান্রাব সব ব্যবস্থা তাড়াতাঁড় সম্পন্ন কাঁবযা ফৌঁললেন । নঙ্গে চালল কষেকজন 
ভন্ত ও সেবক, আব বাঁহল পরাবত্র শালগ্রাম ?শলা , শ্রীমুকুন্দ গ্রহ এবং পাঁবন্্ ভাগবত । 

দাক্ষিণেব নানা তীর্থ ভ্রমণ কাঁবতে কাঁবতে বল্পভ অবশেবে বিজবনগবে আসষা 
পেীছিলেন । এই বাজধানীতে পূবে তানি বাস কাবযাছেন, উচ্চতব শাল্তা্দি অধ্যয়ন 
কাঁবয়াছেন। মহাবাজাব দানশালাব অধ্যক্ষ সদ্পকে তাঁহাব মাতুল। এই মাতুলের 
গৃহেই দলবল নিয়া আঁধাষ্ঠত হইলেন বল্লভ ভট্ট । 

কৃষ্দেব বায় তখন ভাবতেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ নূপাঁত। শৌর্ষে বারে” ধনৈষ্বর্ষে ও 

দ্াক্িণ্যে তাঁহাব তুলনীয্ন তখন কেহ নাই । 
এই হিন্দু বাজাব সামাবক শন্ত গৌবব সপ্পর্কে 'নউএল লাখরাছেন, “নুফে'জ 

ছিলেন 'বিজবনগব-বাজ কৃষ্ণদেবেব ( অভ্যুদব যোড়ণ শ্রতক ১$০৯-৩০ ) সমকালীন 
ধ্তিহাসিক, তান সুস্পচ্ট িখেছেন, বাবচুড দখলেব যুদ্ধে কৃষদেৰ বাষেব বাহিনীর 

অন্তভুর্ত ছিল সাতলক্ষ তন হাজার পদাতিক সেনা । বান্শ হাজাব ছঘশত অহ্ৰ 
এবং পাঁচশত একানট স্াক্ষিত হদ্তাঁ ।১ 

এই গ্রসন্ধে গ্রীতহাসিক ডঃ বেঙ্কটবমনাইয়া ?বজবনগব-বাজেব বিদ্যোধসাহ এবং 
দ্াহত্যিক ও সাংস্কৃতিক গ্রাতিভা সম্পর্কে যাহা ?লাথযাছেন তাহও উল্লেখযোগ্য । তানি 
1লাথযাছেন : 

৯ সিউএল: এ ফব্গটন্ এম্পার়ার 
ই ডঃ বমেশ মজমদাব কতর্ক সম্পাদিত : হিদ্ট্রি আণ্ড কালচার অব দ্যা 

ছইশ্ডিরান পিপ্ল্ (ভলদ্য ৬, দিল্লী, লুলতানেট্ ) 



বল্লভাচার্য ২৪১ 

প্কৃষদেব বার ছিলেন বিদ্যাবন্তার এক মহান পজ্ঠপোষক, তাঁব এই খ্যাঁত 
সূপ্রচাবত ছিল দেশেব দুবদুবান্তে । উৎসাহা অনসাধারণ তাঁব নামকবণ কবোছল-_ 
অন্ধ ভোঙ্রাজ। আব তাঁর এই নামকরণেব সঙ্গে সংগাঁত বেখে [তীনও উদাব দাঁক্ষণ্য- 
ভবে মর্ধাদদা ও অর্থ দান করতেন তাঁব বাজসভাষ সমাগত প্রখ্যাত পাঁডত, কবি, 
দার্শীনক ও শাস্নবদ্দের । সংস্কৃত ও অন্যান্য সকল ভাবাব লেখকদেব সদাই তান 
পুবক্কৃত কবতেন, কিন্তু তার বদান্য হস্ত সদা উন্মুখ থাকতো বিশেষভাবে তাঁব 
অন্দদেশেব তেলুগু ভাষী লেখকদের পঙ্ঠপোষকতা দেবাব জন্য! এব ফলে তাঁর 
সমষে তেলুগু সাহত্যের প্রচুর উন্নাত সাধিত হয়োছল। বাজা সালুভ নবাসংহম্- 
রব সমষ থেকে তেল.গ স্াহত্যের যে উন্নীত শুবু হযোছল, তা ?বস্মষকর বৈচিত্র ও 
সমৃদ্ধি লাভ কবোছল কৃষ্ণদেব রাষের রাজত্বকালে । 'তাঁন নিজেও ছিলেন একজন কৃতী 
কাব _অমু্তমাল্যদ নামক কাব্যগ্রন্থ তাঁবই রচিত। বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণদেব বাষের 
বাজসভার এক বড বোঁশষ্ট্য তাঁহাব “অষ্টাদগগজ" মণ্ডলী | আটজন শীর্ষস্থানীয় 
কাঁব-সদস্য সগৌববে বিবাজ কবতেন এই মণ্ডলীতে 1” 

সাবা ভাবতেব দার্শীনক, ধর্মনেতা, সাহাত্যিক প্রভত দ্বাবা অলংকৃত ছিল [বিজয় 

নগবেব ব্ূজসভা ! আচার্য বল্পভ ভর তাঁহাব ভাবাদদনদাশশনক মতবাদ এই সভায় 
উপস্থাপিত কাবিলেন॥ 'বাভল্ন ধর্ম ও সম্প্রদ্ধাষেব নেতাদের সাঁহত দর্ঘশদন ধাঁবষা 
অন্হার্ঠিত হইল তাঁহাব তর্কযৃদ্ধ। ব্যান্তত্বের প্রথবতা, প্রাতভাব ওজ্জবল্য এবং বৈষব 
দর্শনেব পাবন্গমতায় বল্লভের তুল্য ব্যাঁন্ত তৎকালে কমই 'ছিল। ফলে বাজসভায় ?তাঁন 
আঁতশর জনাপ্রষ হইযা উঠিলেন। তত্ীবচাবে উৎসাহ?ী, ধরমপবাষণ রাজা কৃষদেব বাষও 
তাঁহাব প্রীত আকৃষ্ট হইলেন । নবীন আচার্ধকে খুশী কাঁবলেন প্রচুর সম্মান ও অর্থাঁদ 
দরা | 

বলভাদাঁ'্বজযম্এ এবং ভন্তমালে লেখা আছেঃ আচার্ধ বল্পভ এসমযে বিজবনগব 
বাজসভাব পাঁণ্ডতদেব পরাস্ত করেন এবং সেখানকার বৈষ্ণব আচার্যেব পদে বৃত হন। 

বললভ দাপ্বজষমূ গ্রন্থের এই ভীন্ত তেমন যুন্তিসহ নয 1১ কাবণ, বিজরনগরের 
বাজসভাষ তৎকালে আঁসষা জড়ো হইযাহেন সারা ভাবতেৰ শ্রেষ্ঠ এবং প্রবীণ দার্শীনক 
ও ধর্মাচারেব দল। বিশেষত ভারতাবশ্রুত অদ্বৈতবেদাস্তী অস্পয় দীক্ষিতেব ?িতা 
বঙ্গবাজাধবীর এবং পিতামহ অচ্চান দ্বীক্ষত তখনো জীবিত । শুধ্ জীবিতই নন, 
তাঁহাবা ববেণ্য সভাপাণ্ডত এবং রাজা ও সামন্তদেব কাছে তাঁহাবা অপারসীম মর্ধাদার 
আঁধকাবী। 

পর্বোপাঁব কথাঃ অচ্চান দশীক্ষতকে কৃষদেৰ রায় দেবমানুব জ্ঞানে পূজা কাঁবতেন। 
সুকাৰ ও সুপণ্ডিত অচ্চানকে রাজা ভীন্তভবে নাম দ়াছিলেন-_বক্ষগ্থছল আচার্য 
এই নামকবণেব পশ্চাতে বাইস্লাছে একাঁট মনোবম কাহিনী । 

রে বল্লভ 'দিগাবজয়মঞ্ঞরর রচনা বল্লভ ভট্টেব পৌঁত রর্দুনলাথজীব নামে আবোপিত। 
ধকন্তু আধুনিক গবেষকেরা একথা ভ্রান্ত প্রীতপন্ন কাঁবযাছেন। বগি ভি 
কাহনীৰ উল্লেখ বহযাছে। 
ভা" সা" (স:১)৯৬ 



২৪২ ভাবতেব গাধক 

সেবাব এক যয জযের পব কৃষদেব বায় তাঁহার প্রয় রাজমাহষীকে সঙ্গে নিয়া 
কাণ্সীতে তীর্থ দর্শন করিতে দিয়াছেন ৷ ফাণ্ঠীব নিকটস্থ অড়রস্পন পল্লীতে বাজপাণ্ডিত 
অচ্চান দর্শীক্ষতেব বাস। বাজা বানী ভীন্তিভবে শ্রীবব্দরাজেব পুজা সম্পন্ন কাঁবতে 
আপিবাছেন' তাই পাঁণডতবব অচ্চানও সৌঁদন স্থানে উপাস্থিত। 

বানী সৌন্দর্যে যেমন অতুলনণয়া, আবাব তেমান ভীন্তপবাষণা ৷ বাজা কৃষদেব 
বাষেব সঙ্গে মালত হইযা প্রভু ববদবাজেব চবণে বাব বাব 'তাঁন পৃঙ্প গাল দিতেছেন, 
এমন সমযে বানীব দিকে দাষ্ট নিবন্ধ কাঁবযা ভাবাবষ্ট বাজ্জপণ্ডিত অচ্চান বঝচনা 
কাঁবলেন একটি অপবৃপ প্লোক।১ এই লোকের মর্মার্থ ৪ কাণ্থনবর্ণা লক্ষীসদ্শা এক 
বমণীকে তাঁব নযনসমক্ষে আবির্ভূত দেখে সংশষ জেগে উঠলো প্রভু শ্রীবরদবাজেব মনে । 
দন্টি নিবদ্ধ কবিলেন নিজে বক্ষম্থলেঃ লক্ষ্মী সেখানে গিবাজিত বষেছেন তো ? 

বানী লক্ষী মতোই দিব্য সৌন্দর্ষেব আঁধকাঁবণী প্লোকাঁটতে ধাহয়াছে এই 
তত্তেবই আভাস। অপূর্ব কাব্যবসাশ্রত এই প্লোক শ্যানযা বাজা কৃষ্ণদেব আনন্দে 
উৎফুল্ল । তংক্ষণাৎ শ্রদ্ধেষ বাজপাণ্ডিতকে পূবস্কৃত কাঁবনেন; দান কবলেন এক নূতন 

উপাঁধ বক্ষস্থল-আচার্য। প্রভু ববদরাজেব-বক্ষলগ্না লক্ষনীদেবীব তত্বকে আচার্ধ 
আভাসিত কারযাছেন তাহাব অনুপম এ শ্লোকে, তাই বাজাব আনন্দেৰ যেন অবাঁধ নাই । 

অচ্চান দশক্ষিত হঙ্গবাজাধ্বার ছাড়া আধো বহু কেবলাদৈতবাদী পণ্ডিত ও সন্ব্যাসী 
জধনগবে সগোববে বাস কাঁবতেন। তাছাভা, সেখানে বামানুর্জী এবং মাধৰ দার্শীনক 
ও সাধক যেমন প্রচুব সংখ্যায় বাস কাঁবতেন, তের্মান ছিলেন ন্যায় ও সাংখামতবাদী 
পণ্ডিতবর্গ। এই জ্যোতিজ্কমণ্ডলীকে হঁনপ্রভ ফাঁরযা 'দিষা তরুণ পাঁণ্ডত বল্লভ ভ্ট 
তক্ষুদ্ধে জষী হন এবং তাঁহাব প্রেমভান্ত বসাশ্রিত মতবাদ প্রাতাঁঘ্ঠত কবেন, একথা 
মানিযা নেওয়া সম্ভব নব।২ তবে বল্পভ যে নিজে প্রাতভা ও পাশ্ডিত্যেষ বলে মাজ- 
সভায় পুবস্কাব ও আভনন্দন লাভ ফাঁবযাছেন, তাহা অবশ্যই অনুমান করা যাষ। 

বিজধনগবেব 'বিদ্যাটবতকে্ষ পাঁববেশে িছ্ীদন আঁতবাছিত কধার পৰে বল্লভ ভট্ট 
গিষ্যগণসহ উজ্জঁয়িনী নগবে আঁসয়া উপাচ্ছত ছন। এখানে পুণ্যতোষা পিপ্রানদীব 
তটে ফিছুকাল অবস্থান কাবা নিজস্ব ভক্তিবাদ 'তাঁন প্রচাব কবেন। এই দ্থানাঁট 
তাঁহাব ভন্তসম্প্রদায়েব কাছে বৈঠক নামে পাাচত। আচার্য এখানে উপদেশ দান ও 
তত্তবালোচনাষ ব্রতী হন, তাই তাঁহাদেব চোখে এ গ্ানাঁটি আত পাবিন্ন ও দর্শনন্ষ । 

উত্তব ভাবতে চুনাবেব কাছেও আচার্ধ এমন আবেফি বৈঠক হ্থাপন কবেন এবং 
এই প্রচাব কেন্দ্র বাঁসযা বহু নবনাবীকে তানি তাঁহার ভীন্তপথেব সম্ধান জ্বাপন কবেন। 
এ স্থানেব একাঁট প্রাচীন মঠ এবং আচার্যক+যা এখনো বল্লাভ ভট্ের পৃরাতন স্মাতির 
সংবাহকবৃপে দণ্ডাযমান । 

৯. কাঁিং কাণ্চনগোবাননীং বাঁক্ষ্য সাক্ষাদরবা্ায়ম্। 
ববদঃ সংশয়াপল্নো বক্ষস্থল মবৈক্ষতঃ ॥ 
২ প্রজ্ঞানানন্দ সবস্বতা £ বেদান্ত দর্লনের হীতহাস, হন থ্ড । 



বল্পতাচার্ষ ২৪৩ 

প্বিবেণী অগ্চলে এক সমযে বহু নরনারী বল্লভের শি্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাদের 
অনুবোধে পাবন্ন সঙ্গমের নিকটে আড়েল নামক গ্রামে আঁসকা তান সপাঁরবাবে বাস 
কাঁরতে থাকেন । 

দুইটি প্রধান সংক্প সাধনের জন্য বল্লভ ভ্টু এতকাল ধাঁয়া নিজেকে প্রস্তুত 
কাঁবতেছেন। প্রথমত শংকবের মাধাবাদ খণ্ডন কাবা ?নজস্ব শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ 'তাঁন 
স্থাপন কাববেন। দ্বিতীধত শ্রীশ্রীবালগ্োপালের উপাসনার এক প্রকৃষ্ট প্রণালী তান 
প্রবর্তন কারবেন। ভীন্তপবাধণ বৈধব নরনারীর কাছে। এই উদ্দেশ্য সফল কাবতে 
হইলে দার্শীনক মহলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দরকার । তাত্তৰক পাঁণ্ডতেরা তাঁহাব বশ্যতা 
শ্বীকাব না কাঁবলে সাধাবণ মানূষ তাহার আহবানে সাড়া দিতে আসবে কেনঃ তাই 
*শ্িব কাঁরলেন, প্রচুব নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া রল্গপুত্রেব অনুভাষ্য তান বচনা কাঁববেন। 
আব কাঁববেন শ্রীমদ্ভাগবতের ভীন্তরসাশ্রত একটি নিজস্ব টীকা বচনা। এই দুইটি 
কর্মকে বল্পভ ভর জ্ঞান কাঁরতেন ঈশ্ব্রীয় কম" বাঁলয়া তাই আঁচরে এই ঘুর্হ ব্লত সাধনে 
শতাঁন তৎপব হইষা উাঁঠলেন ৷ 

আডেলেব নিভৃত পাঁরবেশে বসরা আচার্য তাঁহার শাস্ন ভাষ্য ঝনাষ ব্যাপ্ত, 
এমন সময়ে অনাতদূবে প্রধাগে উপাঁচ্ছুত হইলেন এক নবান সন্যাসী। যেমন তাঁহাব 
নষনভোলানো 'দিব্যরূপ তেঞ্সীন তাঁহাব কীর্তনের মোহিনী শীস্ত। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাঁলষা 
এই প্রোমকপুবুষ আনন্দে সাতোষাবা হইয্া উঠেন, হাজার হাজ্ছার ভন্ত নরনারী তাঁহাকে 
বেষ্টন কারধা ধরে, হাবনামে সবাই উন্মন্ত হইক্লা উঠেন । 
সন্ধ্যাসী যখন ভাবাবেশে অচেতন হইয়া পড়েন তখন দেখা যায় এক অভূতপূর্ব 

দৃশ্য । অশ্রু স্বেদ, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্টসযাত্বক প্রেমাবকাব জাগা উঠে তাঁহার 
সাবা দেহে। কৃষ্কার্ত আব কৃফবাতিব এই বৈভব দৌথয়া জনসাধারণ মৃষ্ধ হয, প্রেমে 
উদ্বেল হয । ঘন ঘন শোনা যাষ হাবধ্ধীন, আব প্রোমক সম্নযাসীব জয়গানে আকাশ 
বাতাস হষ মুর্খাবত | 

্রয়াগে সন্ন্যাসীব এই অপরূপ" প্রেমতীন্তর কথা, সম্মোহনকারশ উদ্দস্ড নৃত্য 
কীর্তনেব কথা, বল্পভ ভন্টু লোকমুখে শুনিয়াছেন। একদিন শিষাগণসহ প্রোমিক * 
“ন্ন্যারমীটিকে দর্শন কাঁবলেন। পাঁরচয়ে জানিলেন নাম তাঁহাব শ্রীকৃ্ঠৈতন্য । পবম 
ভাগবত মাধবেন্দুপুরীব শিষ্য ঈশ্ববপুবা তাঁহাকে কৃষমন্ত দিষাহেন, আব সন্যাস দণক্ষা 
গদষাছেন কেশব ভাবতী । 

ধ্রবেণীব তাবে এক দন্িণী ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীচৈতন্য তখন অবস্থান কাঁরতেছেন। 
গৌড় বাদশাহেব কোষাধ্যক্ষেব কাজছাডিয়া দস্তা মুমুক্ষু রুপ তখন প্ররাগে আসিষাছেন, 
আশ্রষ নিশ্নাছেন তাঁহার চবণতলে । সঙ্গে আছেন কানষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ দেব । দুই ভাই 
প্রভুব সম্মুখে দৈন্যভবেশজোড়হন্তে দাঁডাইক্লা আছেন। প্রকে দর্শন কাঁবতেছেন আব 
ভা্বাসম্থু হৃদষে উ্থালয়া উঠিতেছে। নষনের নীবে 'ভাঁজয়া নিবন্তব জাঁপবা চিবাছেন 
কৃষনাম। 



২৪৪ ভাবতেব সাধক 

শ্রীচৈতন্যেব সাঁহত '্ালত হইবাব পব বল্লভ ভ্টু তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান” 
ঞ্জুম্যাসীবরঃ একবাব আড়েল গ্রামে আমাব গৃহে পদধ্যাল দন, সেখানেই গ্রহণ কবুন 
বালগোপালছ্রীর ভোগ প্রসাদ!” 

সানচ্দে সম্মাত দিলেন শ্রীচৈতন্য । সম্মুখে দপ্ডাষমান দুই দীন বৈষ্ণব বৃপ ও 
তাহাব অনুজেব সঙ্গে ভট্টজীর পাঁবচয় কবাইবা দিলেন । কাঁহলেন, “ভদ্ুজী, এরা আমার 
পরম প্লেহেব পান্ন। কৃষ্রাপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়ে, ধনৈষ্বর্য ও বাজপদ ছেড়ে এবা আমাব 
এখানেছ7টে এসেছেন । এবা দু 'জনেও ঘাবেন আমাব সঙ্গে, প্রসাদ পাবেন আপনাব গৃহে 1” 

বল্পভ ভট্ট মহা আনান্দিত। দুই বাহ প্রসাবণ কাঁরষা বূপকে আঁলগ্গন গদতে 
ধগয়াছেন, তান কাতর কণ্ঠে বাঁলয়া উাঁঠলেন, “ভট্ুজী, আপাঁন দুবে থাকুন, আমাদের 
দু'ভাইকে যেন স্পর্শ কববেন না । আমবা অস্পশ্য আত দূুবাচাব।% 

প্রভু শ্রীচৈতন্য কপট হাঁস হাসিষা কাহলেন, “ভদ্ুজী, ওবা হষতো ঠিক কথাই 
বলেছে । ওরা ছীন জাত, আব আপগান হচ্ছেন উচ্চ বর্ণেব যঙ্রবদ বৌদক ব্রাহ্মণের 
সন্তান। তাছাড়া আচাষ হিসাবেও আপান বহুজনেব শ্রদ্ধাভাজন । তবে, ওদেব 
সম্বন্ধে একটা কথা অবশ্যই বলতে পাবি, ওরা দ?'ভাই ?নবস্তব কৃষ্ণমাম উচ্চারণ করছে, 
আর ভাগ্যবলে আমি তা শুনে তৃপ্ত হচ্ছি” 

ভট্ট গ্মত হাস্যে উত্তব দিলেন, “যাঁতবব, তা হলে আপাঁন এদের, অধম বা হীন 
বলছেন ক ক'বে? যাদের মুখ থেকে সদ্দাই ঝবে পডছে কৃষ্ণনামের সুধা, তাবা যে 
সর্বোত্তম 1” 

প্রভু ও তাঁহাব সঙ্গীদেব নয়া ভটু নৌকায় উাঁঠযাছেন, গৃহে নিয়া ভাঁহাদেব ভোজন 
করাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণনামবসে উন্মত্তপ্রায় প্রভুকে নিষা বড বিপদে পড়া গেল। 

শ্রীচৈতন্য এসময়নকাব ভাবাবকারের চিন্নুট ভন্ত কাঁধ কৃষ্দ্াস কাববাজ্েব লেখনীতে 
অমব হইয়া আছে : 

যমুনাব জল দৌথ চচ্ষণ শ্যামল । 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা 'বহহল ॥ 
হু্কাব কাঁর মূনাব জলে দিল বাঁপ। 

গ্রভু দৌথ সবাব মনে হৈল ভয় কাঁপ॥ 
আ্যস্তেব্যস্তে সবে ধাঁব প্রভুরে উঠাইলা ! 
নোৌকাব উপরে প্রভু নাচতে লাগলা ॥ 
মহাপ্রভুর ভবে নৌকা কবে টলমল । 
ডুবতে লাগল নৌকা ঝলকে ভবে জল ॥ 
যাঁদ ভট্রেব আগে প্রভুর ধৈর্য হইল মন। 

| দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সদ্বরণ ॥ ৃ 
দেশ কাল পানর দৌখ মহাপ্রভুব ধৈর্ঘ হইল । 
আড়ৈলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তারল ॥ 
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ভষে ভট্ট সঙ্গে বাহ মধ্যাহ কবাইষা । 
নিজ গৃহে আঁনলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইঙ্লা ॥ 
আনান্দিত হঞ্া ভট্ট দল 'দব্যাসন ৷ 
আপানি কাঁবল গ্রতুব পাদ প্রক্ষালন ॥ 
বংশে সেই জল মস্তকে ধাঁবল। 
নূতন কৌপাঁন বাঁহর্বাস পবাইল ॥ 
গন্ধ পু্প ধূপ দঈপে মহাপজ্বা কৈল। 
ভ্টাচার্ষেব মান্য কাঁব পাক কবাইল ॥ 
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সদ্দেহ যতনে । 
বুপ গোঁসাঁঞ দুই ভাইব কবাইল ভোজনে ॥ (টৈচাবিতামৃত ) 

'দূর্বাব উদ্ভট' এই কৃষ্প্রেম। কৃষ্ণার্তব এই বান প্রকাশ সৌঁদন আচার্য বল্লভ 
ভট্্রের হদযমূলে নাড়া দেষ, তাঁহাকে প্রভাবত কবে অশেষভাবে । 

প্রসাদান্ন ভোজনেব শেষে শ্রীচৈতন্য 'বশ্রাম কাঁবতেছেন। এমন সময়ে সেখানে 
মিহনতেব পবম বৈষৰ পাণ্ডত বঘুপাঁত উপাধ্যায আ'সষা উপাস্থিত। 

প্রভুব চবণ বন্দনা কবাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব উপব আদেশ হইল, “উপাধ্যায়্, কৃষ্ণ যখন 
কপা কবে তোমাষ এখানে এনে "দিয়েছেন তো তোমাব বঁচিত কৃষের বর্ণনা আমায় 
শোনাও, এ জীবন সার্থক কাব ।” 

কৃষলীলাব সুমধূব শ্লোক বচনা কাঁবষাছেন বঘুপাঁত উপাধ্যায। সানন্দে প্রভুকে 
ভাহা শুনাইতে লাগিলেন। এ শ্লোকেব মর্ম* 

সংসাব ভষে ভাত হয়েছেন যাঁবা তাঁবা কেউ বা শ্রুতি, কেউ বা স্মৃতি, আব কেউ 
বা মহাভাবতেব উপদেশ অনুসারে চলতে থাকুন ৷ এ কিন্তু একান্ত মনে বন্দনা জানাই 
নন্দকে, যাঁব আলব্দে বাঁধা বষেছেন স্বয়ং পবরহ্গা ! 

প্রভু প্রেমে উচ্ছরাসে উদ্বেল। গদগদ জ্ববে কাঁহলেন, “ধন্য ধন্য তুমি উপাধ্যায় ৷ 
কি পরম তৃপিকব শ্লোক আমায় আজ শোনালে ৷ উপাধ্যাষ, আবো, আবো লীলাকথা 
আমা শোনাও ।” বলিতে বাঁলতে প্রভুব সাবা দেহে জাঁিষা উঠিল সািবক প্রেমাঁবকাব। 
প্রেমের এই ধদ্বর্য ও মাধূর্য দৌখষা রঘুপাঁত উপাধ্যায় তো বিস্মযে হতবাক্। বল্লভ 
ভটুও কৃষাতব এই প্রকাশ ও ভাবশাবল্য দোঁখিষা নির্ন'মেষে শ্রীচৈতন্যেব দিকে চাহিকনা 
আছেন। ভাবিতেছেন, কৃষকথা, কৃষ্ণ উন্মাদনা তো কত বৈধব আসবেই দেখি--কিন্তু 
এমন দেবদুলভ তো কোথাও দৌথ নাই * 
রে চ্থিব হইধা উপাধ্যায়েব মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য প্রকৃত কৃষতত্তর উদ্ঘাটন শব 

প্রভু কহে উপাধ্যাষ শ্রেচ্ঠ মান কাষ। 
শ্যামমেব পবং রূপং কহে উপাধ্যায ॥ 



২৪৬ ভারতেব সাধক 

শ্যাম বূপেব বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কাষ । 
পুরী মধুপদবী ববা' কহে উপাধ্যাষ ॥ 
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোব শ্রেষ্ঠ মান কাষ । 
'বিষং কৈশোবকং ধ্যেষং কহে উপাধ্যায় ॥ 
বসগণ মধ্যে তুমি শ্রেঠ মান কাষ । 
'আদ্য এব পবো বসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥ 
প্রভু কহে ভাল তত্তর শিখাইলা মোবে। 
এত বলি প্লোক পডে গদ্গদ স্ববে ॥ 

্রতু শ্রীচৈতন্যেব মুখে এবাব উচ্ভাঁবত হইল তাঁহাব ধ্যেষ পবমবস্তু শ্রীকৃফেব প্রকৃত 
ভন্ড" 

্যামমেব পবং পুরী মধ্ুপুবী ববা । 
বযঃ কৈশোবকং ধ্যেষমাদ্য এব পবো বসঃ ॥ 

বল্পভ ভত্রেব উপাস্য বালগোপাল সন্ন্যাসী মুখে ব্রজীকশোব নটবর কৃষেব মাধ্র্য 
ও শঙ্গাব বসেব প্রশাস্ত শহীনযা তান তখন চমৎকৃত, আত্মাবস্মত । 

এ সসযে প্রেমাবিষ্ট হইযা শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে স্পর্শ কাঁবলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঈদব্য আনন্দ- 
ধাবা উ্থীলষা উঠল বল্পভ ভট্টেব দেহেঃমনে ৷ ভাবাবহবল হইয্লা তানও নৃত্য কাঁধতে 
লগিলেন । 

শ্লীচৈতন্যেব দিব্য 'মূর্তি ও প্রেমোচ্ছবাস ইাতমধ্যে সাবা গ্রামেব লোককে আকর্ষণ 
কাঁবয়া আ'ঁনয়াছে। বল্লভ ভট্েব গৃহে বাঁসয়া িষাছে "আনন্দের হাট । অনেকেই 
চাহতেছেন, এই আনন্দঘন গ্রেমোন্মন্ত সন্ন্যাসী আবো কষেকাঁদন এখানে অবস্থান কবুনঃ 
তাঁহাদেব গৃহে কৃপা কাঁবযা ভিক্ষা গ্রহণ কবুন । 

বল্লভ ভট্ট প্রমাদ গাঁণলেন। সঙ্ব্যাসী "তাঁহাব 'নমীন্বীত আতাঁথ, ই'হাব বক্ষণা- 
বেক্ষণেব দায়িত্ব তাঁহাবই ৷ প্রেমোন্সন্ত হইষা কখন কোথায় তান পাঁডযা যান, যম:নার 
জলে কখন বাঁপ দেন, তাহাব কোনো 'স্থবতা নাই। ভন্ত সবাইকে সানুনষে কাঁহলেন, 
্গন্যাসীকে আগে আমি তাঁর প্রযাগেব আবাসে ফাঁবয়ে দিষে আসি, নিশ্চিন্ত হইত 
তাবপব তোমবা সেখানে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ দাও 1” 

সেই দনই তাড়াতাঁড় শ্রীচৈতন্যকে 'নষা ভন্তপ্রয়াগ্ে উপস্থিত হন, তাঁহাকে ক্বস্থানে 
পোঁছাইয়া দিয়া হাঁফ ছায়া বাঁচেন। 

আডেল গ্রামে এক সাধাবণ গৃহস্থ ও ভাঁন্তশাস্তরবিদ্ ব্রা্থাণেব জীবন “যাপন কাঁবতেন 
বল্পভাচার্য ৷ গ্রামে তাঁহাব অনুবাগী ও ভন্তেব সংখ্যা কম ছিল না। ই'হাদেব সম্মুখে 
গ্রাতীদন তান ভাগবত পনুবাণ পাঠ কাঁরতেন” তাঁহাব ?নজগ্ব মতবাদ অনদুযাষী কাঁবতেন 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ । নূতন একাঁট বৈষব সম্প্রদধাষ গঠনেব ইচ্ছা তাঁহার মনে দীর্ধাদন 
যাবং জাঁগয়া আছে। এ ইচ্ছাকে বৃপাষিত করাব প্রস্তুত পর্ব এবাব অগ্রসব হয় । 

তীর্থ দর্শন ও পাঁবর্রাজনে' বল্লভ ভট্ট ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী । সুযোগ পাইলেই, 
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ভন্তব্্দসহ ?তাঁন বৈধৰ তীর্ঘগরহীল দর্শন কাঁবতেন, 'বাঁভন্ন পদ্ধী বৈফব আচার্য ও 

সাধকের জীবন সাধনা এবং দার্শীনকতাব তাধপর্য অনুধাবন কাঁবতেন। উত্তব ও দাক্ষিণ 

ভাবতেব তীর্থগ্ীল তান কষেকবার দর্শন কবেন এবং সে সব চ্ছানেব আভজ্ঞতা ও 

সাধসন্তদেব অধ্যাত্ম সাধনার আলোকে নিজের মতবাদকে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ কাঁবষা তোলেন । 

নানা স্থানে পাঁবরাজজন কাঁবতে কাবতে বল্লত ভট্ট সেবার মহাবাস্ট্রেব পান্ধাবপ,ুরে 

আিযাছেন। এখানকাব 1িঠোবা মান্দরে উপাস্থত হইবাব পৰ তাঁহাব মানীসকতা ও 

জীবনদর্শনে এক নব রূপাস্তব ঘটিয়া গেল। 

পান্ধারপুরের বিঠঠলজী এক জাগ্রত বিগ্রহ ৷ এই বিগ্রহেব আবির্ভাববহস্য প্রাচীন 

সাধকদের মুখে শ্রবণ কবেন বল্লভ ভট্ট । 

প্রাচীনকালে পাশ্ডুবঙ্গ নামে এক যুবক রাহ্ষাণ পান্ধাবপুবে বাস কবিত। একদিন 

শোনা গেল, একদল তীর্থকাম? ভন্ত গঞ্জাতীরে কাশীধামে যাওয়াব উদ্যোগ কারিতেছে। 

পান্ডুবন্গ এই দলেব সাঁহত তীঁড়ষা যাষ। 
আসলে ধ্মলাভ বা পূণ্যসগয়েব কোনো ইচ্ছা তাহাব নাই, তীর্থচাবীদেব দলে 

আসিঙ্লা জুটিযাছে তাহাব কুকার্য 1সাপ্ধব জন্য ৷ সে জানে, দূবগামী সব যাত্রীর সঙ্গেই 

যথেষ্ট টাকাকাঁড় থাকে, তাই মনে মনে আভনান্ধি আঁটিল, পথে কোনো সুযোগে এ 

টাকাকাঁড় সে অপহবণ কাঁববে। 
যাম্নিদল কিছুদূর অগ্রসব হইষা বান্রে এক জায়গায় বিশ্রাম 'নতেছে, এ সময়ে 

পাশ্ডুবঙ্গ সেখান হইতে সাঁবষা পড়ে, নিকটস্থ এক অবণ্যে কৰে আত্মগোপন ৷ উদ্দেশ্য, 

বাণ্রিব অন্ধকাবে ছদ্মবেশে হঠাৎ সে মাবণাস্ম নিষা তীর্ঘযাতীদেব আরুমণ কাববে, উধাও 

হইবে টাকাকাঁড় ছিনাইষা 'নষা। সঙ্গীবা ভাববে, স্থানীয কোনো ডাকাত তাহাদেব 

সর্বস্ব লুঠ কাবষা নিল । 
ঘন অবণ্যের এক পাশে পান্ডুবঙ্গ লুকাইযা আছে। হঠাৎ দেখা গেল সুবেশ 

ধারণী দুই বমণী বনপথ দিযা সোঁদকে আসতেছে । হাতে তাহাদের জবলন্ত' মশাল, 

আব মাথায় একটি কাবা সুদ্দশ্য মৃত্ভান্ড । 

পাণ্ডুবঙ্গ বড় কৌতুহলী হইয়া উঠে । এই দুর্গম বিপদসচ্কুল অবশ্যেব মধ্য দিযা 

দুইটি নাবী কোথায চাঁলয়াছে? 
সম্মুখে আইসযা প্রশ্ন কবে, “তোমবা কে গো ? এসময়ে এপথ দিষে কোথায় চলেছো * 

মাথাবই বাক বয়ে নিষে চলেছো ৮ 
প্রথমা বমণী উত্তব দেষ, আমবা যে বোজই এসমযে এ বনপথ "দিয়ে যাইগো । আমার 

নাম গঙ্গা, আব আমাব সাঙ্গনী_যমুনা । আমাদের যেতে হয পান্ধাবপ5বে । সেখানে 

একভ্তাসন্ধ রাহ্গণতনব রষেছেন, তাঁকে এই দূ ভাঁড় জল দিয়ে আসতে হয ।” 
“কেন ৮" বিস্মিত হযে প্রশ্ন করে পাণ্ড্বঙ্গ। 

“সে যে মহাপ-গ্যবান্ গো । সাবা জীবন ধরে একানষ্ত হযে তাব বন্ধ বাবা-মার 

দেবা গ্রাণপাত কবছে। শ্রীভগবানকে জানিয়ে 1দিষেছে। তা্থপ্লানে যাবাব অবসব নেই, 

ঈপতামাতার চরণই তাঁর কাছে সর্বতীর্থের তুল্য । শ্রীভগবানও মেনে নিষেছেন ভন্তের 
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এই সঙ্কল্প। আমাদেব ওপব আদেশ হয়েছে, রাম্মাণ তনযকে আমবা যেন গ্রাত বাতে 

দৃভাঁড় ক'বে গঞ্জা যমুনাব পূণ্যবাব পিছে দিষে আপ । তাই তো বোজ আমাদের 

এই জল বষে 'নিষে যেতে হচ্ছে 1” ূ 

পৃপতামাতাব সেবা কি এমানতর পৃণ্যকর্ণ? এমান সর্বাসাব্ঘগ্রদ ৮' সাকিস্মতে প্রশ্ন 

করে পান্ড্বঙ্গ । 

“যা গো তাই। রাম অবতাবে ভগবান: নিজেই তো তা দোঁখষে দিবে গেলেন 

চোখে আঙুল 1দয়ে। বাপ মায়ের সেবাতেই শ্রীভগবান্ তুষ্ট হন সফল কবেন সব 
অভীম্ট।% 

কথা কষাঁট বাঁলতে বাঁলতে গঙ্গা বমুনা বাঁপণী নাবীদ্ধয় বনেব ভিতবে ঢুকিষা 
কোথায় অদৃশ্য হইষা গেল । 

দৈব? উপদেশেব ফল ফাঁলিতে দৌঁব হয় নাই। পাণ্ড্বঙ্গেব জীবনে ঘাঁটরা যায় এক 
অভাবনীয় পট পাববর্তন ৷ এতকালেব পাষণ্ড এবাব রূপাস্তাঁবত হয পবম ভীন্তিমান্ 

গদ্বপে। 

সেই বাত্রেই পাঞ্ধাবপ্বে সে 'ফাঁরয়া আসে । অন্নুণোচনার তীর দহন চাঁলতে থাকে 

তাহাব অন্তবে। পিতা মাতার কোনো সেবা কবা দৃবে থাকুক, সাবা জীবন সে তাঁহাদের 

উপেক্ষা করিয়াছে, চৌর্য দস্যাব্ত্তি ্রভীত কোনো পাপান,ক্ঠানই সে বাকী বাখে নাই; 

নিজেব জীবনকে নিক্ষেপ ফবিয়াছে নবকেব কুণ্ডে | 
এবাব হইতে পবম নিষ্ঠাভরে গপতামাতাব সেবায় সে ব্রতী হব। তাঁহাব দৃষ্টিতে 

পিতামাতাই সর্ব দেবদেবীর মূর্ত বিগ্রহ, তাঁহাদেব চবণেই সব তীর্থেব পুণ্যফল। 

বাবো বৎসব ধাঁবষা চলে ভাঁহার এই একাঁনষ্ঠ তপস্যা । তাবপব নঘনসমক্ষে উল্মোচিত 

ছয় দিব্য চৈতন্য আলো । এই আলোব সরাণ বাঁহযা একাঁদন পাণ্ড্বঙ্গের সম্মুখে 

আল্লা দাঁড়ান প্রভু নারাষণ । কুটিব দুধাবে আসিষা করেন কবাঘাত । 
পাণ্ডবেঙ্গ তখন নিবিষ্ট মনে পিতৃদেবেব পাদ সম্বাহন কাঁরতেছেন। একটি হাত 

সেবাকার্ষে লিপ্ত বাখিধা অপব ছাতে কুটিবে দ্বার ছটা উন্মুক্ত কাঁবলেন। কাঁহলেন, 

প্রভু, আমি দ্রখিত। আপনাকে যে দকছ:কাল বাইবে অপেক্ষা কবতে হবে । 'পতা 

আপনাবই মূর্ত 'িগ্রহ, তাঁর চবণসেবা এখনও দেষ হর নি। শেষ হলেই আপনাব চবণে 

সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত কববো; জ্ঞাপন করবো যথাযোগ্য সংবর্ধনা)? 

িগ্ধ মধুব হাস ছড়াইষা নাষাষণ তাঁহার 'প্রষ ভন্তকে কহিলেন, “বৎস পান্ডুব, 

তুম তোমাব সেবাকর্ম আগে শেষ বো, আমি বাইবেই তোমা প্রতীক্ষা বইলাম 1” 

পাদ সম্বাহন শেষ হইলে পাণ্ডববঙ্ ফুটবের বাছিবে আপসিযা দাঁড়ান, সানটাঙগগ্রাণ- 
পাতে পব শহুব? কবেন প্রভুব স্তুতি থান, দুই কপোল বাহিষা বাঁবতে থাকে আনন্দাগ্র, । 

প্রভু নাবায়ণ প্রেমভবে কহেন, “পাণ্ড্বঙ্গ পিতুসেবা আব ঈশ্বর-সেবাকে একীভূত 
ক'বে তুমি তপস্যাব যে মহান: পথ দৌঁথযেছো, তা আমাব ভন্তদেব পথ দেখাবে চিবকাল । 

আগি তোমাৰ প্রাঁত প্রসন্ন । বল, তুম দক বব চাও। 
কবজ্বোডে ধিবেদন করেন পান্ড্বঙ্গ, প্রভু, যাঁদ বব দিতে চাও, তাবে আমাৰ এই 
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গপতৃনেবাব ধর্মকেই তুম জীবন্ত ক'বে বাখো । আমাব এই সেবা-তপস্যার ফলস্ববৃপ 
তুমি চিব আঁব্ত থাকো আমাব গৃহে । আব তোমাব শ্রীবিগ্রহ ধারণ কবুক আমাব 
মতো দন 'পিতৃভন্ত পান্ডুবঙ্ষেবই নাম 1৮ 

সানন্দে প্রভু কাঁহলেন, “তথাস্তু।” 
সেইদিন হইতে পান্ধারপুবে প্রতিষ্ঠিত হয প্রভুব শ্রীবিগ্রহঃ তাঁহাব নামকবণ হয-- 

গাণ্ডুবঙ্গ বিঠঠলনাথ । 
িঠঠলনাথজীব এই লীলাকাহনী আচার্য বল্লত ভট্রেব জীবনে বিপুল প্রভাব 

বস্তার কবে। গার্ন্থ্য জীবনকে ?দব্য জীবনে, কৃষমধ জীবনে পাঁরণত কবা__এই 
তত্তুকেই তানি তাঁহাব সাধনজীবন ও দার্শীনকতাষ আঁকড়াইবা ধবেন। 

জনশ্রীতি আছে, পান্ধাবপুবে অবস্থান কবাব কালে বন্পভ ভটু বিঠঠলনাথজীর 
প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন--“এবাব 'িবাহ ক'বে তোমাষ সাংসাবিক কর্তব্য পালন কবতে হবে, 
সংসাবকে ক'বে তুলতে হবে শ্রীভগবানেব সংসাব 1৮ 

বিবাহেব পর বললভ িছ্যাদন কাশীধামে বাস কবেন। ভাগবতেব নূতনতর ব্যাখ্যা 
এবং তাঁহার নিজস্ব ভান্তিবাদ এসমযে বহু লোককে আকৃষ্ট কাঁবতে থাকে ৷ এই সব ভ্ত- 
'দের মিলনে বল্লভ ভট্টেব গহপ্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠে । 

কন্তু বল্লভেব প্রচ্াবত বৈধীয় মতবাদ কাশীব বক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মনঃপত হয 
নাই। নানাভাবে তাঁহাবা এই নূতন মতবাদ আচার্যদেব বিবোঁধতা কাঁবতে থাকেন । 

বল্পভ বুঝলেন, আব বেশীদন তাঁহাব কাশীধামে থাকা সম্ভব হইবে না । হাঁতমধ্যে 
প্রধাগের নিকটবতর্দ আডেল গ্রামেব কয়েকাঁট ভন্ত গহস্থ তাঁহাব প্রতি আঁতিশষ অনুবন্ত 
হইষা উাঁঠষাছে। ইহাদেৰ আমল্লুণে বল্লভ ভট্ট স্থাঁধভাবে সেখানে গিবা বাগ কাঁবতে 
লাগিলেন। 

এসমষে তাঁহাব আচার্ধজীবনেন্ন প্রধান কাজ 'ছল প্রীতাঁদন 'নগ্লাীফতভাবে ভাগবত 
পঢুবাণেব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কবা এবং ভাগ্রবতেব একটি নূতন টাকা রচনা কবা। এই 
টীকাই তাঁহাব সপ্রীসম্ধ সুবোধিনী টীকা । কালক্রমে ইহাই পাঁবণত হয তাহার 
অপ্প্রদাষেব দার্শীনক 'ভীত্তবুপে । 

ভাগবতে বার্ণত বৃষ্ণলীলাব পাঁব্র চ্থানগৃি দর্শনের জন্য বল্লভ ভট্ট আডেল হইতে 
প্রাষই বাঁহব হইযা পাঁডতেন। বিশেষ কবিষা ব্রজমণ্ডলেব লীলাস্থলগুলিই এ সমষে 
হইষা দাঁড়াষ তাঁহাব জীবনেৰ প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। 

সেবাব ঝল্পভ ভট্ট কষেকজন ভন্তসহ গোবর্ধন পাঁবক্রম কাঁবতে আ'সিষাছেন। এখানে 
আসাব পব দৈবযোগে এমন এক ঘটনা ঘাঁটফা গেল ষাহাবঝ্ল্লভ ভট্রেব সাধনজীবন ও তাঁহাব 
সম্প্রদাষেব ইতিহাসে আবদ্মবণীষ হইষাছে । 

- এবারকাব তীর্থ পবিক্রমাকালে বল্লভ ভট্ট গোবর্ধননাথজীব শ্রীবিগ্রহেব সন্ধান প্রাপ্ত 
হন। এবং এই শ্রীবিগ্রহেব সেবা পৃজাব সাবধার জন্য একটি ক্ষত মান্দর প্রতিষ্ঠিত 
কবেন। বল্পভ সম্প্রদাষেব মতে, দেববিগ্রহ দেবতাবই স্ববৃপ, এবং এই স্ববৃপেব দেবা ও 
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অর্নাব মধ্য দির্লাই ভন্ত সাধকেরা কৃষে কৃপা ও সাফুজ্য লাভ কবেন। এতহাসিক 

দক হইতে দেখা যায়, গোবর্ধননাথজীব প্রাকট্য ও সেবার্চনাব পব হইতে বল্পভ সম্প্রদায়ের 

প্রচার ও প্রসার দিন দিন বদ্ধ পাইতে থাকে এবং সাবা উত্তর ও পাশ্চম ভাবতেবধর্ম- 

জীবনে ইহা এক বৃহৎ হ্থান আঁধকাব কারয়া বসে । 
গোবর্ধননাথজীব আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁহাব শ্রক অত্যান্চর্য দৈবীলীলাব মাধ্যমে 1 

চ্ছানীয় আধবাসীদের মধ্যে আজিও এ সম্পকে এক জনশ্রুতি প্রচাঁলত বাঁহরাছে । 
গোবর্ধননাথের মুতিশট শ্রীকৃষেব। দিবা লাবণ্যে মী্ডত এই অপবূপ মযুর্তর 

দক্ষিণ হাতাট বরাভষ দানেব ভাঙ্গতে উত্তোলিত। দেববাজ ইন্দ্র বোধ হইতে ব্লজ- 
বাসীদের বাঁচানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব হস্ত দ্বাবা অবলীলাষ গাঁবগোবর্ধনকে শনন্যে 
তুলিষা ধায়াছিলেন। ইন্দবে ধবংসকব বর্ধণ ও বজ্জেব হাত হইতে গোপ-গোপাবা বক্ষা 
পাইয়াছিল। ভক্ত বৈঞবেবা মনে করেন, গোবর্ধননথজার হস্ত উত্তোলনে মধ্যে ভন্ত- 

সংবক্ষণের সেই চিহ্বাট প্রকাটত 

জনগ্রাত আছে, গবগোবর্ধনেৰ গান ভেদ কাষা প্রথমে এই শিলামর শ্রীবগ্রহের 
একটি হস্ত প্রকাশিত হষ। তাবপব কমে শিলা-শবীবেব অন্যান্য অংশ দৃশ্যমান হয । 

গোবর্ধন পাহাড়েব আড়ালে এই মাত দীর্ঘকাল পাঁড়গ্লাছিল। নিকটেই আনওবা 
গ্রাম। এই গ্রামের মানেকচাঁদ ও সদ পাণ্ডে নামক দুই ভাঁন্তমান: গোয়ালা বাস কারত। 
ইহাদেব একাঁট গাভী প্রীতাঁদন গোপনে আসিয়া নব প্রকাশিত 'বিগ্রহেব মাথাব কাছে 
দাডাইত এবং কিছ?টা পাঁবমাণ দম্ধ বাঁট হইতে ক্ষাবত হইলে নিজেব গোযালে 'ফাঁবয়া 
যাইত। 

এ গাভীব দুগ্ধ হাস পাইতে দৌখষা গোয়ালাদের মনে সন্দেহ জািযা উঠে । তবে 
কি গোপনে কেহ দুগ্ধ চীব কাবতেছে ? 

একাঁদন দুব হইতে তাহাবা দুই ভাই গাভীটকে অন:সবণ কাঁবতে থাকে, উপাস্থিত 
হয শিলা বিগ্রহের কাছে । গাভীব দুগ্ধদানেব এই দৃশ্য দেঁখিষা উভষে বিস্মষে হতবাক: 
হইয্না যায়। 

সেইদিন রাত্রে প্রভু গোবর্ধনন'থ মানেকচাঁদ ও সদ পাণ্ডেকে ম্বঙ্মযোগে আদেশ দেন, 
“তোদের এ গ্রাভী নন্দবাজেব গ্রোয়ালাব গাভীব বংশ থেকে উদ্ভূত । ওই দূধই আমাব 
প্রির়। তোরা গ্রাতী্দন নিজহাতে দুধ দুইষে আমাব ভোগ দিলে আম প্রসন হবো 1” 

আদেশ মতো গোপন্রাতৃবয় প্রাতাঁদন এই শ্রীবিগ্রহেব সেবা কাঁরতে থাকে। 
অত্পব গোবর্ধন অণ্চলে আবূ হন মহাপগ্রোমক সম্যাসী মাধরেন্দপুরী । থোপ 

ভ্রাতাদের সৌবত শ্রীবিগ্রহেব জন্য তান একাঁট কুঁটব ঈনর্মাণ কবান, বৈষবীয় আচাব' 
অনুষ্ঠানযুত্ত সেবা পঞ্জাব প্রবর্তন কবেন। 

এই পাঁবর শ্রীবিগ্রহ দন কাঁবতে আঁসয়া বল্লভ ভট্ট আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। 
নিজ্ঞ ভন্তদেব মাধামে গোবর্ধননাথজীর মাহাত্ম্য সবর [তান প্রচার কবেন এবং একা ক্ষ 
মান্দবে ঠাকুবকে কবেন সংস্থাপন । 

শ্রীবিগ্রহেব পূজাব ভার দেওষা হর গৌড়ীষা ভন্ত রাহ্মণদের উপর আব বল্লভ ভট্টেব 
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দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য, কৃষ্দাস ও কুম্ভনদাস নিষোজত হন ঠাকুব এবং তাঁহাব মীন্দবেব 
সেবাকমে । 

কষেক বসব পরে প্বেণমল নামক এক ধনী ব্যবসাফীব উপব গোবর্ধননাথজীব 
জ্ব্নাদেশ হয, “দেশ দেঁশান্তর থেকে এত ভত্ত আসছে আমাব দর্শনেঃ অথচ তোমবা আজ 
অবাঁধ আমাব সেবা পুজার জন্য একটা বড় মা্দব ধনর্মাণ কবতে পাবলে না? তুমিই এ 
কাজেব ভার নাও, আমাব একটা নৃতন বড় মীন্দব স্থাপন কৰো 1১ 

এ প্রত্যাদেশ পৃরণমল সানন্দে গ্রহণ কবে। এবং বহু অর্থব্যয কবে সুদৃশ্য ও 
বৃহৎ এক মান্দব সে নির্মাণ করে 1গাঁবগোবধণনেব উপব | এই মাদ্দবের কাজ পূর্ণ হয 
প্রায় বিশ বংদবেব ব্যবধানে । ততাঁদন শ্রীবিগ্রহের সেবা পুজা বল্লভ ভটেব নীর্মত 
মান্দবেই সংসম্পন্ন হইতে থাকে । 

ডঃ রামকৃষ্ণ ভাস্ডাবকাবের মতে, গোবর্ধননাথজীব আত্মপ্রকাশ ও শ্রীর্মীন্দবে সংস্থা 

পনেব পব হইতেই বল্পভাচার্ষের বৈষব সপ্প্রদাষে প্রভাব প্রাতপাত্ত বাঁণ্ধ পাষ, বশেষত 
বজমণ্ডল, বাজপুতনা ও গুজবাটে তাঁহাব মতবাদের প্রসাব ঘটে 1১ 

পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণেব ভষে গোবর্ধননাথজীব এই গ্রহ রজমণ্ডলে 
বাহা সম্ভব হয নাই ৷ এরাঁটকে সবাইবা নিষা স্থাপন কৰা হয উদষপ্বের ঠিনকটস্থ নাথ- 

ছারাব নুতন মান্দিবে। আচার্য বল্লভ ভট্টের জীবতকালেই ইহা কবা হব । 
বল্লভের সাধনায় ও দাশশীনকতাষ ভাগবত পুরাণ এক "বাঁশস্ট স্থান আঁধকাব কাঁবষা 

“আছে। তান বিশ্বাস কাঁবতেন, ভাগবতের মধ্য দিয়াই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাব সৃষ্ট 
জীবের মধ্যেকাব অচ্ছের্টা জন্মসম্বন্ধেব তত্তৰ পাঁববোশত হইযাছে । তান বাঁলতেন, বেদ 
বেদান্ত সংকলন কবার পবও ব্যাসদেব তৃপ্ত হন নাই, তাই ভাগবত কনা কাঁবষা। কৃ" 
লীলারসের বিস্তাব সাধন কাঁবষা জীবকে 'তিনি প্রকৃত পরম পথেব সগ্ধান যা গিষাছেন। 

ভাবত সপ্তাহ বা ভাগবত পুবাণেব সপ্তাহব্যাপী ব্যাখ্যান বল্লভাচার্যেব সম্প্রদাষেব 
এক আঁত অবশ্য কর্তব্য । এই 'সপ্তাহ' অনুষ্ঠানেব মধ্য দির্লাই বল্পভ ভট্ট এবং তাঁহাব 
অন্তবঙ্গ ভন্ত শিষ্যদের মধ্যে এক নিবিড় যোগসাধনা টিতে দেখা গিষাছিল। 

ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠানে নষম ছিল- প্রবস্তা, তা তান বল্লভ ভট্ট 'িজেই হোন 
বা তাঁহার যে কোনো ভক্ত শিষ্যই হোন, এই এম্ববীষ কর্ম নির্বাহেব জন্য কোনো অর্থাদি 
নিতে পাঁববেন না। 

বল্লভ ভু সেবার একদল ভন্ত শিষ্য নিরা কনৌজ গিবাছেন। স্থানীয এক ভন্তেব গৃহে 
সাড়দ্ববে তান ভাখবত পাঠ শুবু কাঁবলেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন, ভাগবতেব তত্ত 
শ্রীকৃষের পবম ততঃ ইহা ব্যাখ্যান কাঁবিতে গিষা কেহ যাঁদ কোনো অর্থ গ্রহণ কবে 
তবে তাহা 'তাঁন গুবুতব অপবাধ ও পাপ বাঁলষা গণ্য কবেন। কাবণ, কৃকথা বিরুষ 
কবা চলে না। 

শ্রোতাদের মধ্যে উপ্পাবস্ট ছিলেন পদ্মনাভদাস নামে এক বর্ধাধান্ পুবাণ-পাঠক । 

১ ডঃ আর জি. ভাণ্ডারকর £ বৈষাঁবজম, শোবজ্রম্ আ্যাপ্ড মাইনর বালীজধাস্ 
লিস্টেমস। 



২ ভারতের পাধক 

কনোজেব বিভিন্ন পল্লীতে পূরাণ পাঠ কাঁবষা কোনোমতে তান তাহাব সংসাবের ব্যব 

নি্ধহ কবিতেন। বল্পভ ভট্েব কথা কর্ষটি তাঁহাব অন্তবেগ্রাথত হইয়া গেল। এইসন্ে 

বল্পভেব মুখে কৃষকথা ধৃলিধা তিনি মুগ্ধ হইলেন, যোগ দিলেন তাঁহাব বৈষধ- 

সম্প্রদায় । অতঃপব পদ্মনাভদাস "থর কাঁবলেন। পূববং পূবাণ পাঠ কাঁববেন বটে, 

বিদ্ভু এজন্য কখনও কোনো অর্থাঁদ শ্রোতাদেব নিকট গ্রহণ কাঁববেন না) 
পদ্মনাভ আতি দাঁবদর রাহ্ণ। ঘবে কোনো সাত অর্থ নাই, আবাব নিত্যকাব 

প/বাণ পাঠেব আসবে কোনো অর্থও তন গ্রহণ কাঁবতেছেন না। এ অবন্থাব সংসার 

ও বিগ্রহ সেবা চালানো যার কিবপে? 
পড্ী এবং বন্ধুবাধ্ধবেবা কেহই গন্মনাভকে তাঁহার সংকঞ্গ হইতে টলাইতে পাবিলেন 

না। দীন ভিক্ষুকের জীবনই [তাল ববণ কাঁরয়া নিলেন। অপ্রাগ্রাহী ক্ষণ 

সপবিবাবে উপবাসী আছেন জানিধা বেহ খাঁদ কখনো দু-এক মুষ্টি চাল "দিয়া যাইত, 

তাহাতেই চালিত দেবসেবা ও জ্বামণ প্রীব উদবপঠীর্ত। এক একাঁদন ঘরে এক মুষ্টি 

তণ্ডুলও জটিত না। পোঁদন প্মলাভদাস তৌলদের কাছে 'গযা ?তলেব খোদা সংগ্রহ 

কাঁরতেন। পজাব ঘবে বসিয়া ঠান্ুবকে এই বস্তুই দিবেদন কবিতেন পরম ভীন্তভবে। 

পাঁত ও পড়ী সৌদন আতবাহত কাঁরতেন অনাহাবে। 

কিছুদিন পবে পন্মনাভদাস তাঁহার নব উপদেষ্টা বঙ্লাভ ভট্টেব জ্বগ্রাম অডেল-এ 

আঁদয়া বাস কাঁবতে থাকেন। আচার্ষের খে নিত্য ক্কথা প্রবণ কবেন আর 

বর্াঁয়ান পবাণ পাঠকেব গণ্ড বাঁহযা বাবিতে থাকে আনন্দাশ্রয। তথচ ঘবে পড়ীসহ 

প্রাষই তাঁহাকে উপবাসে কাটাই হয় । 
সেবার এক ভন্ত পল্মনাভের এই চরম দারিদ্র বরণেব কথা বল্লভাচার্যেব কানে 

তুলিলেন। বল্লভেব জননশী কাছেই দণ্ডায়মানা । এ সংবাদে 'তীন চণ্চল হইযা 

উদঠিকাছেন। তৎফণাৎ কিছুটা খাদ্য সামগ্রণ পদ্মনাভের গৃহে পাঠাইধা দেওয়া হইল। 

িন্তু পদ্মনাভকে এ খাদ্য গ্রহণে বাজ করানো ঘায় কই? তান কীহলেন, “আম 

তো জানি 'িষ্যই দেবে তাব গুরুকে, গ্বুর গৃহ হতে তো তাৰ ছু: গ্রহণ কবা উচিত 

নয়ন । এ খাদ্যবন্তু আম নিতে গাবিনে 1” 
অনশনে অধ্ধাণনে নেব পব দিন কাটিতেছে, শেষটায় পদ্মনাভ গহিণীর ধৈর্যের 

বাঁধ একাঁদন ভাঙ্িযা গেল গ্বামীকে তার ভর্সনা কাঁবঘা কাহলেন, “গ্যরাণণাস্দ 

পাঠ ক'বে তাব পাঁধবতে টাকাকাডি নেবে না। বেশ তো, একথা মেনে নিলাম । কিন্তু 

ঘবে ছেলেমেবেবা উপবাসী থাকবে, এটাই বা কেমন কথা? তুমি ববং কোনো মান্দিরে 

পৃজাবীব কাজ নাও। তাহলে যাদবা অনাছাবে গৃত্যুব হাত থেকে সবাইকে বাঁচানো 
যায় ।” 

গল্মনাভদাস উত্তবে বললেন, “তা ক ক'বে হয় গো? আজ আমি যাঁদ পবাণ 

পাঠ ছেড়ে দিষে কোনো মন্দিবে গিষে পজারীর কাজ নিই, লোকে বলবে বল্পভ ভরে 

ভন্তদলে ভাঙন ধবেছে। ভ্ুজীর শিষ্য হয়ে তা আমি কি কবে করবো ৮ 

ফলে লণাববাবে আকাধবান্তি গ্রহণই হইল পদ্মনাভদাসের একমাত্র অবলম্বন 



বল্লভাচার্ ২৩ 

খোঁজখবব নিষা কেহ কধনো দুই মুষ্টি তণ্ডুল দিলে তবেই সৌঁদন এই তীতিক্ষাবান 
পদ্বাণ পাঠকেব গৃহে বন্ধনের হাঁড়ি উনুনে চাপানো হইত । 

পদ্মনাভদাসেব কৃচ্ছদাধন ও আকাশবাত্তব এই কাহিনী আজো প্রধাগ্ অগ্চলের এক 
সুগ্রচাবিত জনশ্রুুৃত। 

বল্পভ ভ্টরেব প্রথম ও প্রধান শিষ্য দামোদবদাস 1! এই দামোদব গোড়া হইতেই 
একাধারে ছিলেন তাঁহাব একনিষ্ঠ ভন্ত, তীর্থসঙ্গন এবং একান্ত সেবক । 
সাধন-জীবনে বল্লভ কয়েকবার সর্বভাবতের তীর্ঘ পাবরুমণ কবিষাছেন। কিন্তু 

এই সব তীর্থের মধ্যে তিনি সবশ্রেন্ঠ বালযা গণ্য কারতেন ব্রজমণ্ডলকে | এই ব্রজমণ্ডল 
তাঁহাব প্রাণপ্রিয় ইন্টদেৰ শ্রীকষ্কজ লৌকিক ও অলৌকিক কত ল লা কাবিধা গিষাছেন, 
তাই এখানকান অবণ্য প্রান্তর ষমূনা ও গগারগোবর্ধন সব গ্থানই ছিল তাঁহাব কাছে 
পবম প্রবিন্র এবং কৃ্ঞদ্মীর্তব উদ্দীপক . 

বল্পভ সম্প্রধাষের গ্রন্থে লেখা আছে, ইন্টদেবেব লীলাভূমি এই ব্রজমণ্ডলেই বল্পভ 
ভট্টেব আচার্য জীবন শুরু হয়। এখানে তান দীক্ষা প্রদান কবেন তাঁহাব প্রধান শিষ্য 
দামোদরদাসকে । 
সে্বাব বল্লভ গ্রোকুলের এক নির্জন অবণ্যে নিভৃতে কিছুদিন বাস কাঁবতেছেন। 

সঙ্গে বাহষাছেন একান্ত ভন্ত এবং সর্বসমষের সাথী দাযোদরদাস । 
হঠাং একাঁদন রান্রে ধ্যান জপ কবার সময় ইন্টদেবেব কণ্ঠস্বব ও সুস্পম্ট আদেশ 

তিনি শুনতে পান । পাশেই আব এক কুটিবে অবস্থান কবিতেছেন দামোদবদাস । বল্পভ 

তাঁহাকে কহিলেন, “দামোদর, তুমি কি দৈবা কণ্ঠস্বব শুনতে পেলে 2 
“হ্যাঁ, শুনেছি, প্রভু, কিন্তু স্পন্টভাবে সবটা কথা আমি ধবতে পাব নি।” উত্তর 

দিলেন দামোদব । 

“কৃষের আদেশ হয়েছে”-তোমাষ দীক্ষা দিতে হবে । হ্যাঁ? দামোদর এই আদেশের 
প্রতীক্ষাবই আমি এতাদন ছিলাম । প্রভুর ব্রত উদ্যাপন কবাব যে সংকঞ্প গ্রহণ করেছি, 
আমাৰ মনোমত বৈষ্ণব সম্প্রদাষ গঠন কবতে না পাবলে সে সংকল্প সিদ্ধ হবে না। এই 
সম্প্রদধায গঠনেব সুস্পষ্ট হী্গত আজ আম পেলাম । দেখাঁছ, তোমাকে দিয্লেই শুবু 
হতে যাচ্ছে প্রভু শ্রীকৃষের নির্ধারত কর্মযজ্ঞ 1” 
দামোদরদাসের দীক্ষা সম্পনন হইপ্া গেল। কূষ্কশবণা্গাতব মন্দ তান গহণ 

কাঁবলেন। দামোদব ছিলেন বল্লভ ভট্রেব আদর্শ আত্মত্যাগী শিষ্য । পাশ্ডত্য ও 
শাস্মজ্ঞান তাঁহাব তেমন ছিল না, কিন্তু গুবুব প্রীত একনিম্টা ভাত ও প্রপাণ্তব দিক 

দিষা তান ছিলেন অতুলনয। পববর্তাঁকালে বল্লভ সপ্প্রদাষে শাস্রাবদ্ এবং প্রতিভা 
ধব ব্যান্ত অনেক আবির্ভূত হইবাছেন, কিন্তু গুবৃভণি গুবৃসেবা ও ত্যাগ তাঁতক্ষার 
দক 'দয়া দামোদরকে কেহ অতিক্রম কাবতে পাবেন নাই । বল্লভ নিজমুখে তাঁহার এই 
্রিফতম শিষ্যকে অনেক সমধ বাঁলতেন, “দামোদর, তোমাব জন্যাই উদ্ভব ঘটেছে আমাব 

এই নুতন কৃষসেবনী বৈষৰ সম্প্রদায়েব 1” 



২৫৪ ভারতের পাধক 

গুবুব দুখে শিংষ্যেব এই প্রশস্তিবাণী শুনিরা বললভ ভষ্টের ভন্ড শিষ্যদেব অনেকেরই 
িদ্রবেন লামা থাকিত না । 

ভন্ড ও শিবযদেব মধ্যে বাঁহারা বল্লভের আতশব প্রিব কর্মনঙ্ী বালরা গণ্য হইতেন 
তাঁহাদেব 1তাঁন ভাঁকিতেন দখা বাঁলরা ! এই “দখা; কথাটির তাৎপর্য ছিল আত গভীর । 
এই নব ভন্ত বা শিব্য আচার্ব বললভেন লহমণাঁ এবং সহকমাঁই শুধ: নন, কৃকেব হান 
ধীশ্ববাব কর্ন সাধনেবও তাঁহারা অংশীদার | তাই তাঁহারা বল্পভ ভ্টের জীবন সখা । 

এই নখা ততটি বল্লভ ভর গ্রহণ কাঁরবাছিলেন ইন্টদে শ্রীকৃষঝেব বালালালার আখ্যান 
হইতে 1 ইন্দেব বোৰ, বন্রপাত ও ঝঁটিকার তাণ্ডব হইতে গোপগোপীদেব অলৌকিক 
উপাবে বক্ষা কবেন বালক শরীক । অবলীলার গারিগোবর্ধনকে শ্দুন্যে উন্তোলন করিয়া 
ইন্দেব অত্যাচাবে কবেন প্রতিবোধ । এদমরে গোপগোপাীরা বিদ্মরে বিদ্ফাবিত নরনে 
তাঁহাব দিকে তাকাইবা প্রগ্ন করেন, “হে অভুলনার প্রতভাপবান্ কৃঞ্চ, সত্য ক'বে বল 
তোমার প্রকৃত প্বব:প কি! অবলালাক্প বে অত্যাশ্চার্ব কর্ম তুমি সম্পন্ন করলে' তা ষে 
দেবতাদেব পক্ষেও সম্ভব নর ৷ বখন তোমাৰ অলোকিক শান্তির কথা ভাবি, তখন আমরা 
দ্মরে হতবাক হবে বাই, ভাবতে থাকি, তুঘি টি কোনো পবাক্ুদশালশী মহান 
দেবতাবুপে আমাদের ঘতো নিগ্নবর্ণের গোপবের মধ্যে আবিস্তি হরেছ। অথবা তুমি 

আমাদেবই একজন, আমাদেরই একান্ক আপনজন ৮ হে কক্ক, দবা ক'রে উদ্ঘাটন করো 
তোমাব প্রকৃত দ্ববূপ 1” 

ক্ষ: সহান্যে উত্তর দিলেন, “আমার স্বরূপ দদ্ব্থে কেন তোমরা ওধনুক্য প্রকাশ 
করছো । যাঁদ তোমবা আমার ভালবেসে থাকো; আমার কার্ধকে প্রশংাহ্ বলে নে 
কবো; তাহলে আমাকে গণ্য ক'রে নাও তোমাদেরই একভ্রন ভাই বলে, সথা বলে । আমি 
কোনো দেবভা নই। তোমাদের চাইতে বেশী শভিঘানও নই আমি। কান্দেই আমার 
ওপব এ দব অলোৌকিকতেবে জাবোপ তোমরা ক'বো না 1৮ 

বালক গ্রীকৃষ্ণেষ এই রজনখাব নহজ ভাব, ভ্রাতৃত্বের সহঙ ভার্যটিই বল্লভাচার্ষ 
তাঁহার ভন্ত শিব্য ও অননুবা্গাদের সম্পর্কে গ্রহণ করিতে চাহিপ্লাছিলেন । একদল শ্রেষ্ঠ 
ভন্ত শিবযকে তিনি চাহত কাররাছিলেন দখা রূপে, বধ্ধু কৃপে । 

তাহার এই “নখা'দেব মধ্যে ছিলেন, সঃরদান, পবমানন্দ; কুদ্ভন। কন্দাল প্রভৃতি : 
পুবদান ছিলেন ভন্মান্থ । কষ্লীলাশবিষরক সংগীত সদা উৎনারিত ছিল তাঁহ্যর 

কণ্ঠে । ভাবমব নংগ্ীভগ্দীল তিনি দনজেই ব্চনা কবিতেন, নিভ্রেই সুর ভাল লহবোণে 
গান কাঁবতেন সহজ আনন্দে মত্ত হইরা । 

সুবদালেব ভান্ত দংগীত দারা উত্তবভারতে আতর ভরনাপ্রঘ হইয়া উঠিরাছিল । 
আন্রো দেখা বাব, কোলো অন্ধ ব্যন্তি বাঁদ ভাক্তনংগদত গাহিব্লা বেডার, তাহাকে ডাকা হব 
পব্দোস নামে | 

বল্লভ-নখা লুরদ্ধপের জন্ম আগরা ও ঘথুরার অধ্যবৃতট গৌঘাটা নানক এক গ্রামে । 
[সেখানেই এই জদ্নাম্ধ ভন্ত গাষক আপন নে তাঁহার স্বরচিত গান গাঁহিষা বেড়াইতেন। 

তীর্থ পাঁবন্রাজন করিতে করিতে বল্লভ ভু সেবাব গৌঁঘাটার পদার্পণ কাবয়াছেন। 



বল্লভাচার্ষ ২৫ 

বহহ দর্শনা্ধীবি সঙ্গে সুরদাসও সোঁদন তাঁহার সমীপে উপাচ্থিত। স্থানীর প্রধানেরা 
বল্লভ ভট্রেব সাঁহত সূরদদাসেব পাবচষ করাইষা দিলেন বল্পভ তাঁহাকে প্রেমভরে 

আলিঙ্গন ?দিষা কাঁহলেন, “সুরদাস, তুম ধনা। প্রভু শ্রীকফের যাহাত্মযস্টিক গান 
তোমাব কণ্ঠ দিয়ে সতত 'নঃদূত হচ্ছে। থা, আমাষ একবার তোমার সমধূব গান 

খণিষে ধন্য কৰো 1” 
সুব্দাস গাঁছলেন এক আঁর্তমূলক গান । তাহার মর্ঘ " হে প্রভু আমাব প্রধান 

বৌশষ্ট্য আমি পাপীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন পাপীকে কে আর তরাবে তোমাব মে 

কপাল ছাডা * 
পরম প্রভুব কাছে বাব বার আর জানাইবা সুরদাস একান্ত মনে এ গান গাহতেছেন 

আব অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিক্লা যাইতেছে । 
প্রেমপূর্ণ স্ববে বল্লভাচার্য কাঁহলেন, “সবদাস, এই বিষাদের গান, আঁতি'মষ গান্ন 

কেন শুনছি তোমার মুখে? আমাদের প্রভু শ্রীকৃ্ যে মাধূর্ষের প্রভু, আনন্দের 
প্রভু! তাঁর প্রশস্ত গাও প্রাণভবে, দিব্য আনন্বেব ধাবা উলে উঠুক তোমাব সারা 

দেহ মনে আত্বাষ 1 
“আচার্ধ প্রভু, আনন্দে উৎসাবিত সেই গ্লান তখনই গাইতে পাববো, যখন কৃপামরের 

কৃপা পেষে ধন্য হবে এ জীবন । আপাঁন কপামগ্নেব নিশ্ব শ্রন, আমায় আপনার আনন্দ 
মন্যে দঁক্ষা দিন, প্রভুব লীলারদ উপভোগ্ন কবততে দিনঃ তবেই তো আনন্দেৰ গান বেবুবে 
আমাৰ কণ্ঠ দিষে (৮ 

গ্বম ভন্ত সুবদাসকে দক্ষা দান করেন বল্লভাচার্য । আনন্দমব অনুভূতিতে পাঁর- 
প্রাবিত হন সুবদাস । তাবপর তাঁহার সূমধুব কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হর শ্রীকৃষের লীলা- 
মাহাত্মাজ্ঞপ্ক অপবূপ সংগ্রীতলহরী। সরদাসেব বচপাৰ আবেগ ও আনন্দ-স্পর্শ 
আবে ছড়াইক্লা পড়ে অর্গানত কৃষভন্তেব কণ্ঠে । ধল্লভ সম্প্রদায় ভন্তসুবদাসের নব 
নামকরণ কবেন সুরস্বাগব 1 ব্রজ্রভাষায় বচিত সুবদ্দাসেব সংগাতমালা ভঙ্তহাদয়ে 
আজো অক্ষমালাব মতো আবাত'ত হইয়া চাঁলয়াছে । 

কনৌজী রাছ্ধণ পবমানন্দদাস ছিলেন একজন ভন্ত কবি। ভান্ত পংগাঁতে তাঁহার 
পাবদীর্শতা ছিল যথেষ্ট । তাঁহাকে কেন্দু কবিয়া কনোন্তে একটি ক্ষুদ্র ভক্তগ্রোষ্ঠ এ 
সময় গাঁড়়া উঠিয়াছিল । 

একবাব পবমানন্বদাস নিবেণগ সংগ্মে দ্লান কারতে আসিয়াছেন । স্থির কাবলেন, 

এই সুযোগে কিছযাদন প্রবাগতীর্ধে অবস্থান করিবেন । এই সমধে প্রাতদিন নিজ বাসন্থানে 
-বাঁসষা তান ভান্ত-সংগীঁত পারবেশন কবিতেন্ন | তাঁহাব প্রেমাবেশ এবং মনোহ্ব সংগাঁতে 
আকন্ট হইবা অনেকেই সেখানে আসিয়া জুটিতেন। 

পরমানন্দাসের খ্যাতিব কথা শানিষা বল্লত ভট্টের অন্যতম শিবা কাপুব একদিন 
প্রশ্নাগে তাঁহাব সংগীতস্ভায় উপাচ্ছিত হন । 

ভন্ত কাঁবব হৃদষে সৌঁদন দিব্য ভাবের উদ্দীপনা জাগিযাছে । পরম প্রভু শ্রাঁক্ষকে 
উদ্দেশ কাঁরষা সুবেলা কণ্ঠে একটিব পর একাঁট গান তিনি গাঁহয়া চাঁপিয়াছেল। সবাই 



খে ভাবতেব সাধক 

মন্রমৃদ্ধবৎ এই সংগীতের সুধা পান কাঁবতেছেন। বানর কখন গভাব হইষা উাঠবাছে” 
সৌঁদকে কাহাবো হধগ নাই । 

কাপুব ভন্তবাবর সম্মুখে ভাবাবষ্ট হইবা বাঁকা আছেন । বাহ্য-জ্ঞানেব কোনো 
লক্ষণ তাঁহার দেহে নাই। পরমানন্্দাস শুনিয়াছেন, কাপুব আচার্য বল্পভ ভট্রেব 
একজন 'বাশষ্ট শষ্য, তাই তান সংগীত পাঁববেণনেব ফাঁকে ফাঁকে বাব বাব তাঁহাব গ্রাত 
দৃষ্টি নিবদ্ধ কাবিতেছেন । 
বাণ্রব শেষ বামে সংগীতসভা সমাপ্ত হইল কাপবে তাড়াভা়ি উঠিষা তাহাব সঙ্গীগণ- 

সহ নদ্ীব ওপারে অড়েলে চাঁলয়া গেলেন । 
শ্রান্ত দেহে প্রমানন্দ এবাব আপন কুটিরে খবন কাঁবিতে বান এবং অল্পক্ষণেব মধ্যেই 

গাঢ় নিদ্াষ হন আঁভভূত । এ সমষে তিনি এক মনোহব স্বপ্ন দর্শন কবেন। আচার্ধ 
বল্পভ ভ্রের শিষ্য পরমানন্দ্দাদেব ভাবমধ মুর্তিটি তাঁহাব অন্তবপটে ভাঁদবা উঠে। 
সাঁবস্মরে আরো লক্ষ্য কবেন, ভন্তপ্রবৰ কাপুবজীর কোলে বাঁসবা ইন্টদেব বাল শ্রীক্চ 
এক মনে পবমানদ্দদাসেব ভান্তরসাত্মক সংগীত শ্রবণ কাঁবতেছেন । আব তাঁহাব বদন- 
কমলে ফুঁটিয়া উাঁঠষাছে প্রন্নমধূৰ হাঁপর আভা । ক্ষণপবে ইন্টদেব কাহলেন, 'বংদ 
পবমানন্দ, তোমাব ভাবময় সংগীত শুলে আজ আম বড়ই তৃপ্ত লাভ করেছ 1? 

কথা কথাঁট বলাব সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ট্রাটবা গেল, ভন্ত পবমানন্দ নুদ্তবাদ্ত হইয্য 
শষ্যায় উঠিষা বাঁসলেন। 

অন্তবে তাঁর খোঁলরা গেল চিন্তাব ঝলক । প্রভু শ্ত্রীকক এই অদ্ভুত স্বপ্নের মাধ্যসে 

কোন: গু ইঙ্গিত আজ 'দিষা গেলেন । তবে কি কাপুব পবম প্রভুব একজন 'চাঁহিত ভন্ত 
এবং তাঁহাব মাধ্যমেই পরমানন্দকে তান ক্পা কাবিতে চান ? 

আর কালাবলম্ব না করিষা পরমানন্দদ্দাস কাপৃবেব সঞ্ধানে ওপাবে অড়ৈল গ্রামের 
দিকে ধাঁবত হন। নর্দী পাব হইবার পব দেখেন, প্রভাতেব প্লান তর্পণ লারক্রা আচার্ব 

বল্লভ ভট্ট বালুতটে বাঁসরা কাপ্ছুর প্রতীত ভন্তদেব কাছে কৃষমাহাত্য বর্ণনা কাবতেছেন । 
পবমানদ্দে মনে প্রাণে উপলা্ধখ কবিলেন, এই মহাত্মাই তাঁহাব দ্াধনজ্রীবনেব 

আলোকাঁদশাবী | প্রভু শ্রীকৃষেব দর্শন বাঁদ তাঁহাব ভাগ্যে থাকে তবে তাহা ঘাঁটবে 
ই'হাবই ক্পাবলে। ভাবকম্পিত দেহে তখান ছঢাটবা গিবা তান আচার্ধ বল্পভেৰ চবণ 
বন্দনা কাঁবলেন, গ্রহণ কারলেন তাঁহাব আশ্রব ৷ 

উত্তরকালে সাধক পবমাণল্দদাদ বহুতব অনুভীতিলব্খ ভর্ভলংগাঁত কনা করেন! 
বল্পভ ভট্টের ভন্তসমাজ্রে তান পরিচিত হইবা উত্তেন পরমানন্দলাগব নামে । সুরদাসের 
তুল্য দিব্য অননুভীত ও কপ্রেমেব গাঢ়তা হষতো পবমানদ্দেব বচনায় নাই? কিন্তু তাঁহাব 
ভা্ত-সংগীতও উত্তর ভাবতের ভন্তসমাজে জনীপ্রয় | 

কুদ্ভনদাস ছিলেন বল্লভ আচার্ষেব অপব এক 'বাশিষ্ট শিষ্য এবং “দখা: । বমুনাবন্ত 
নামক গ্রামে তান বাস কাঁবতেন। জাতিতে ছিলেন কুনাব, এই কুনাবিরা বৃত্তিতে ছি 
চাষী। পারসোল অগ্চলে কুম্ভনদাষের িতৃপুবষেব কিছু জাম ছিল, তাহা? চাষ, 
কাঁবয়াই কোনোমতে তাঁহার পাঁরবারের দিন চাঁলত ! 



ভল্লভাচার্য ২৫৭ 

গোবর্ধননাথজীব বিগ্রহ স্থাপনেব কিছুদিন পবেই কুম্ভন আচার্য বল্পভ ভটটব শিষ্যতব 
গ্রহণ কবেন এবং িযোজত হন শ্রীবগ্রহেব সেবাকর্মে। 

ঈবৃভাবভন্ত কুম্ভনুদাস গোবর্ধননাথজীব সঙ্গে এক সখ্যতাব সম্পর্ক স্থাপন কাঁবষা 
বসেন। জনশ্রীত আছে, চন্মষ ঠাকুব কুদ্ভনকে তাঁহাব অন্তবঙ্গ সখাবুগে জ্ঞান কাঁবতেন, 
দখার মতোই পবমানন্দে তাঁহাব সাঁহত খেলাধূলা এবং আনন্দবঙ্গে বত হইতেন। 

সেবাব একদল মুসলমান সেনা ব্রজমণ্ডলেব দিকে অগ্রসব হয। সবাই জানেঃ 
তাহাবা মাঁন্দব ও জনপদ্দ লণ্ঠন কাবতেই আঁসযাছে, তাই ?দকে দিকে আতঙ্ক ও চান্চন্য 
জাগিযা উঠে। শ্রীবগ্রহ ?ি শেষটাষ বিধমাঁদেব দ্বাবা কলষত হইবে । মীন্দ:বব 
পৃবোহিতেবা ভাবা চন্তিযা স্থিব কাবলেন, এঁটকে পার্্ববতা্ট অবণ্যে নিষা লুকাইযা 

বাখা হইবে । 
কুম্ভনদাস এবং অন্যান্য ভন্তেবা তাড়াতাড়ি একাট মহিষ সংগ্রহ কাঁধযা আনলেন 

এবং উহাব পিঠে চাপানো হইল গোবর্ধননাথ বিগ্রহাটিকে। তাবপব তাড়াহুড়া কাবা 
এই বগ্রহকে দুর্খম বনেব অভ্যন্তবে স্থাপন কবা হইল । বনাণলাঁট কণ্টকবৃক্ষে পূর্ণ | 
পথ চাঁলতে সেবকদেব অনেকেই কণ্টকে ক্ষত-ীবক্ষত হইলেন, 'িগ্রহেব শবীবেও বার 
বার লাগল কণ্টকেব আঘাত । 

পবাঁদন প্রভাতে মঙ্গল-আবাতিৰ পব ঠাকুবেব ভোগ নিবেদন কবা হইল। এবার 
ঠাকুব চিন্ময রুপ ধাঁবষা তাঁহাব সখা কুম্ভনদাসেব হস্ত ধাবণ কাঁবলেন। আবদার 
যারলেন, “কুদ্ভন, এবাব আমাধ একটা নৃতন গান শোনাও ।” 

আদেশেব সঙ্গে সঙ্গেই একাঁট গান বাঁধিষা ফৌঁললেন কুম্ভনদঃস। এ-গানে ফুঁটিষা 
উঠিল সখা গোবর্ধননাথজীব প্রাত বিদ্রুপেব সুর ॥ যে গানটি তান গাহলেন তাহাব 
মর্ম" কিবকমেব ঠাকুব তুমি, বলতো? যাঁড়েব পিঠে চেপে ছুটে এসেছো এই বনে, 
চাবাদক রষেছে ক্টকে আবত। এই কণ্টকেব খোঁচা দেওয়া আব খোঁচা খাওযাই 
বাঁঝ তোমাব ভাল লাখে » ক্ষুদে এক সেনাদল ঢুকে পড়েছে ব্রজমণ্ডলে । আব জগ.তর 
নাথ হযে তাবই ভষে তু ভত। আশ্রষ নিষেছো এই অবণো ॥ বাঁলহারি ঠাকুর 
তোমাব সাহস ও শীল্তব। 

কাঁথত আছে, কুম্ভনদাসেব এই বিদ্রপাত্বক গান বচনাব অব্যবাহত পবেই মুসলমান 
সেনা লস্ঠনেব লোভ ছাঁড়িষা কি এক অজ্ঞাত কাবণে ব্রজভূম পাঁবত্যাগ্ধ কবে । অতঃপর 
শ্রীবিগ্রহকে পুনবায় গোবর্ধন পাহাডেব শীন্দবে প্রাতীষ্ঠত কবা হয । 

ভক্ত কুদভনদাসেব কাজ 'ছল শ্রীবগ্রহকে দুইবেলা সঙ্গ দেওষা, তাঁহাব জন্য পৃহ্প 
উপচার সংগ্রহ কবা আব নৃতন নৃতন প্রেমবসাঘ্বক গান গ্রাহযা শোনানো । 

তাঁহাব নিবোঁদত গানেব সংবেদন ও আস্তাঁবকতা ভন্তমান্রেবই প্রাণমন কাঁড়িযা নেষ। 
নূতন নূতন ষে সব গান প্রাতাদিন ?তাঁন বচনা কাঁবতেনঃ তাহা তাঁড়ংবেগে ছড়াইফ 
পাঁডত বত্দাবন ও মথ্বাব মীন্দবে মাঁদ্দবে, ভন্ত সাধকদেব মণ্ডলীতে | 

কাঁথত আছে, কুম্ভনদ্রাসেব ভী্তসংগীতেব খ্যাত শুনিষা সম্রাট আকবব একবাব দূত 
পাঠাইফা তাঁহাকে আমন্রণ জানান এবং রাজধানী ফতেপুর +্সা্রতে আনযন কবেন। 
ভা" সা ( স-১)-১৭ 
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আকবব কাঁহলেন, “শুনোছি আর্পান একজন সত্যকাব ভন্ত এবং কাব। আমায় 
আপনাৰ সদ্যবাঁচিত একটি ভন্তসংগীত গেয়ে শ্বীনযে দিন 

কুদ্ভনদাস নূতন এক গান বীধলেন, অগ্রাটেব সকাশে তাহা সবতল-লয় যোগে 
গাহিয়াও দিলেন। এ গানে মর্ম শ্্রীভগবানেব ভন্ত বল চাহত যে জন, 'সাক্রব 
জৌলসময় দববাবে তাব কি কাজ, বলতো * দূৰ পথেব আসা যাওযায় পাদুকা দুটো 
আমার ছিপ্ডু গেছে! আর দববাবে ষে মুখেব দিকে চাইতে হচ্ছে, তাতে দেই কোনো 
আনন্দেব লেখ । হে কুম্ভনদাস, জেনে বেখো, প্রড়ু গাবধাবা ছাড়া আব কোনো কিছুতেই 
নেই কোনো সাববস্তুঃ নেই কোনো কল্যাণ । 

আকবব বুদ্ধিমান এবং কৃম্টিসম্পন্ন সগ্রাঢ্ং। ভন্তেব অন্ত্বেব কথা ও তাহাব তাধপর্য 
তান বঝলেন। সাদব আঁভনন্দনের পব কুম্ভনদাসকে পাঠাইয়া দিলেন তাহা জ্বস্থানে। 

বজভুগতে কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন কুদ্ভনদাস, প্রভু গোবর্ধননাথজীব সঙ্গে এ- 
কয়াদন আনন্ববঙ্গ কাঁবতে পাবেন নাই। "দিন কাটাইয়াছেন বিবহাঁথন হৃদষে। তাঁহাব 
এসময়কাব বচিত সংগীতে বিবহেব আর্তি পাবস্ফুট । আচার্ষ বল্লভেব সপ্প্রদাযে কুদ্ভন- 
দাসেব এই বববহ সংগীতগিল আজো অত্যন্ত জনাপ্রষ । 

সম্নাটের অন্যতম সেনাপতি, বাজা মানাসংহ সে-বাব ব্জমপ্ডলে তর্ঘদর্শন কাঁবতে 
আপিষাছে। গোবর্ধননাথজীব সম্মুখে বাঁসয়া কুণ্ভনদাস সৌদন তাঁহাব 'িত্যকাব কর্মে 
ব্যাপৃত। নানা বঙ্র ফুলেব মালা গ্রুব জন্য গাঁথতেছেন, আব আপন মনে নবেদন 
ফারতেছেন স্ববচিত ভাঁউসংগ্লীত। মানাসংহ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইলেন এই ভক্তকবিব প্রত । 

পরাদনই কুম্ভনদাসেব কু'টিবে গিয়া ?তাঁন উপস্থিত হইলেন । মনেব আভিলাষ, ভন্ত- 
প্রববকে কিছু অর্থ দান কাঁরবেন । 

কুদ্ভনদাস তখন তাঁহাব পর্ণকুটিবে বাঁসষা ঠাকুবের নাম কীর্তন কবিতেছেন আর 

মালা গাঁথতেছেন। বাড়িব লোকেবা পবৰম সমাদবে মানাঁসংহকে কুটিবেব বাবান্দায় 
বাঁসতে দিলেন । কুম্ভন কিন্তু তাঁহাব সেবা নিষাই ব্যস্ত । হাত ঘোড়া লোক লস্কব 
নিয়া মহামান্য আতাঁথ মানাঁসংহ তাঁহাদের কাছে উপাঁ্থত, কিন্তু সৌঁদকে তাঁহাব দক্পাতই 
নাই। বহক্ষণ পবে কুঁটিব হইতে বাহবে আঁসষা কবজোডে বাজাকে জানাইলেন সাদব 
সম্ভাষণ । কাঁহলেন, “মহাবাজ আপনাকে আব একটু অপেক্ষা কবতে হবে। প্র 

গেবর্ধননাথজীব মা্দবে আমাৰ যাবাব সময় হয়েছে । তাব আগে, আমায তৌব হতে 
হবে, একটু প্রসাধন ক'বে নিতে হবে ।” 
। এবাৰ কুটিবন্থ একাঁট বালিকাকে ভাঁকষা কাহলেন, “ওবে, আমাব আবাঁশটা তাড়া- 

ভাঁড় বাইবে নিষে আধ, গোপাঁচল্দনেব তিলকাঁচহটা 1দয়ে নি।” 
ধাণলকাট উত্তরে কাঁহল, “আপনাব আবাঁশ বাইবে নেব ক কবে? নিচেকার ফুটো 

দরে সব জল যে বাবে পড়ে যাচ্ছে” 
058 আবাঁগব সঙ্গে জলেব কি সম্পর্ক তাতো বুঝে উঠতে 

গ্াবছিনে 7 
ইতিমধো মেট ঘরের বাহিরে আঁসযা দাঁড়ায় । হাতে ত তাহাব গাসদাজ দির 
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তৈরী বাটিব মতো একটি পান্ন। তাহাতে জল পবিষা রাখা হব এবং এ জলেই নিজের 
প্রাতকাত দুবেলা দর্শন কবেন কুম্ভনদাসঃ লম্পন্ন কবেন তাঁহাব গোপাঁচন্দনেব প্রসাধন । 

এটিই তাঁহাব আবাঁশ ! 
মানীসংহেব হীর্গতে পাঁবচাবকেবা তাঁহাব হাতিব হাওদা হইতে স্বর্ণখাঁচত আবাঁশটি 

লইষা আগে এটি স্থাপন কবা হয কুম্ভনদাসেব সম্মুখে ৷ বাজা বলেন, “আপনার 
প্রসধনেব কাজ এই আবাঁশাট দিষে ভালো চলবে । এইটি আপা বেখে দিন ।৮ 

কম্ভনদান সহাদ্যে উত্তব দেন, “সোনা বাঁধানো এই দামী আবাঁশ দিষে আমাব কোন 
প্রবোজন, মহাবাজ ? তাছাড়া, এট এই দীন দবিদ্রেব কুঁটিবে থাকলে, আজ বাতেই ডাকাত 
পড়বে ষে। না, এ আপাঁন নিষে যান 1" 

বাজা মানাঁদংহ এবাব বাঁহব কবেন তাঁহাব মোহবেব থাঁল। একবাশ স্বর্ণমদ্রা 
কুদ্ভনদাসেব সম্মুখে ঢাঁলষা দিয়া বলেনঃ “তমাব একান্ত ইচ্ছা। এই অর্থ আপাঁন গ্রহণ 
কবুন, আপনাব মতো ভন্ত দাবিদ্ত্যেব সঙ্গে সর্বদা সংগ্রামে নিষুত্ত থাকবেন। তা আগি 
চাইনে 1” 

কুদ্ভনদাস উত্তব দেন, “মহাবাজ, দাঁবদ্েব সঙ্গে সংগ্রাম আমাব নেই । ববং আমাদের 
মৃধ্যে সন্ধি স্থাপিত হযেছে । আমাব যে কম বধা জাঁম আছে, তা ?দিষে কোনোমতে 
সংসাবের ব্যষ নর্ণহ হচ্ছে । তাছাড়া, মহাধাজ, আমাব লোভ নেইঃ অভাববোধও নেই ! 
কাজেই আপনাব এ অথ দিষে আমাব কি দবকাব ৪ দষয ক'বে এগুলো আপান 'ফিবিষে 
নন ।" 

মানাসংহ অনুবোধ জানান; “বেশ তো, আপাঁন সোনাব মোহব নিতে না চানঃ 
কিছুটা জাম নিন, বা একটা গ্রাম আমাব কাছ থেকে নিন |” 

কুম্ভনদাসকে কোনো কিছদুতেই বাজী কবানো গেল না। বাজা মানাঁসংহ তাহাকে 
আটকাইবা বাখিতেছেন, প্রিষ প্রভু গোবর্ধনধাবাব মান্দিবে যাইতে তাঁহাব বিলম্ব থাঁটতেছে, 
এজন্যে ববং তান ছটফট কাঁবতে লাগলেন । 

মানাসিংহ প্রর্ন কবিলেন, “দষা ক'বে একবাব আমা বলুন, আমি কি কবলে আপাঁন 

খুশী হবেন ।” 
“সত্য কথা বলতে 1ক, আপনাব মতো মহাবাঙ্জা ও ধনী ব্যান্তবা আমাব কাছে না 

এলেই আঁম খুঁশ হবো । আমাব প্রিষ প্রভু আব আমাব মধ্যে এসে দাঁড়িষে কেউ 
ব্যবধান বচলা কবুক, এ আমি চাইনে।” অকপটে বলেন কুদ্ভনদাস। 

ভন্তপ্রববেব মনেব কথাটি মানাঁসংহ বুঝলেন ৷ বাব বাব তাঁহাব প্রশ্শা্ত জানাইষা 
সেখান হইতে ?তাঁন বিদাষ গ্রহণ কাবলেন । 

কুদ্ভনদাসেব 'িজেব পবিবাববর্গ ও আশ্রিতেব সংখ্যা কম ছিল না। তাই সাখান্য 
ষেটুকু জাম ছিল তাহা চাষ কাঁবষা গ্রাসাচ্ছাদন চলা ভাব হইত । বল্লভ আচার্ষেব পনর 
গোস্বামী বিঠঠলনাথ, সেবাব তাঁহার দাধিদ্্য মোচনেব চেষ্টা কবেন। বিঠঠলনাথ 
একবাব শিষ্যদেব দর্শন 'দিবাব জন্য ব্রত্রমণ্ডলেব বাহবে বাইতেছেন। কুদ্ভনদাসকেও 
তিনি সঙ্গে নিলেন। উদ্দেশ্য; এই উপলক্ষে ভন্ত বৈঞ্বদেব নিকট হইতে যে অর্থাঁদ 
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পাওয়া যাইবে, তাহার কিছুটা অংশ কুদ্ভনদাসকে দিবেন এবং এভাবে তাঁহার দখ 
মোচনে বিছা পহাধতা হইবে । 

িন্তু হিতে পাত হইল । গোবধধন অঞ্চল ত্যাগ করাব পব হইতেই কুদ্ভনদ্রাসের 
নয়নে নামিল অগ্রুব বন্যা। পবম প্রভু গোবর্ধনধারীব 'িবহে তান অধীর হইয়া 
গাঁড়লেন শেষটায আহাব নিদ্রাও ত্যাগ কাঁরলেন ! 

ধিঠঠলনাথ বুিলেন, তান ভূল কারিরাছেন | কুম্ভনদাসকে প্রভূ গোবর্ধননাথের 
সঙ্গচ্যুত করা তাঁহাব পক্ষে ঠিক হব নাই । প্রবীণ ভন্তেরা নবাই জানে; লীলামর শ্রী- 
বিগ্রহ চিন্মরবূপে প্রাতীদন কুল্ভনরদাসকে দর্শন দেন, তাঁহাব সঙ্গে লীলাখেলা করেন ! 
সেক্ষেত্রে কুদ্ভনেব গোবর্ধন ত্যাগ প্রভু ও ভন্ত দুজনেবইসন্তাপেব কাবণ ঘাঁটয়াছে | শন 
ফুদ্ভনদাসই নয়ঃ শ্রীবিগ্রহও বিরহ দহনে জঙ্শীবত হইতেছে । 

এসব কথা চিন্তা কাঁবধা গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ সেইাদিনই কুদ্ভনদাসকে তাঁহার 
দ্বন্থান গোবর্ধনে ফেবত পাঠাইষা ?দলেন । 

এই বয়াদনেব বিরহ-দহনের চিহ ভন্ত কুম্ভনদাসের কয়েকাঁট ভাঁন্ত-দংগীতে পারস্ফুট 
বাঁহয়াছে। এই সংগীতগুল বল্লভ সম্প্রদায়ে সগ্রচালত 1 

কৃষদাস ছিলেন বল্পভ আচার্বেব “সখা* পর্বায়ভন্ত অপব এক অন্তবন্গ ভন্ত । ভাগ্য- 
চক্রেব গাঁত যেভাবে তাঁহাকে ঘব-সংসাব ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য করে। বল্পভের আশ্রষে টানিয়া 
নিষা আসে, তাহা বড বিষ্ময়কব । 

গুজবাটের এক জোতদাবের পুত্র ছিল কৃয্দা। পিতা গ্রামের প্রধান বা গাটেল, 
যথেন্ট অর্থবানও। কিন্তু তবুও তাঁহাব অর্থ লালসাব 'নবৃত্তি ছিল না । 

সে-বাব এক বড় বাঁক নানা ধবনেব পণ্য 'নষা গ্রামে আসিয়াছে । কৃষদাসের দিত 
ধনী ব্যান্ড এবং গ্রামের প্রধান । বাঁণকটি তাঁহার কাছে পণ্য িক্রুষ কাবিলেন, এবং মূল্য 
্ববূপ গ্রহণ করিলেন চৌদ্দ হাজাব টাকা! অতঃপর কাজবর্ম সাবিয়া সেই রাতেই তিনি 
অপব গ্রামেব দিকে বওনা হইলেন । 

ক্য্দাসেব পিতা ছিলেন আঁতশয় দনশীতপরায়ণ ; অসাধু উপায়ে ধনাজজনে তান 
অভ্যস্ত ছিলেন । সে বান্রেই তাঁহাব ইঙ্গিত অনুযায়ী একদল ডাকাত এ বিদেশী বাঁণকের 
নিকট হইতে তাঁহাব দেওয়া চৌদ্দ হাজার টাকা লুঠ কবিয্া নিল । 

প্বাঁদনই ভোরবেলায় বণিকটি কহদাসের ?পতার 1নকট আ'সবা উপাস্থিত। দথেছে 
এই ডাকাতিব সংবাদ সে দিল, লুণ্ঠিত অর্থউদ্ধাবেব জন্য চাহিল তাঁহাব সাহাব্য 

সাহাধ্য দেওয়া দুবে থাকুক, ক্ষদাসের পিতা বাঁণকের প্রাঁত গাঁজা উঠিলেন। 
কাহলেন, “তুঁগ নিজে অত্যন্ত অনাবধান তাই টাকা লুঠ হয়ে গিয়েছে । এখন আমরা 
তার ঝি কবতে পার ? বনে জঙ্গলে ডাকাতদেব গছ পয এখন কে ধাওয়া করতে যাবে । 
যাও, এখান থেকে এখন ভালোর ভালোয় সরে পড়ো ।” 

গ্রামেব গাটেল ঘি ডাকাতদেব সম্ধান চালাইতে ইচ্ছুক না হর তবে আব উপায় দক £ 
বিষ মনে বাঁণকাটি সেস্ান হইতে বিদাষ নিল। কিন্ত গ্রামের বাহিবে আসিয়া 

দাঁড়াইতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল পাটেলেব পদু্ন বালক কৃষ্্াসেব সঙ্গে । সে কহিল, 
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“শুনুন । আমি আপনাব সঙ্গে কথা বলাব জন্যই উধ্বশবাসে ছুটে এসৌছ। আমাব 
ধাবা একটি দুষ্ট চক্রেব পাল্লাধ পড়েছেন, তাদেব সঙ্গে মালত হষে বিদেশীদের টাকা 
লুঠ কবছেন আব নিজেদেব মধ্যে ভাগ বখ্বা ক'বে নিচ্ছেন। তাঁব এপাপকর্মেব জন্য 
আমি আঁতিশষ দঃাঁখত । আপনাব টাকা উদ্ধাবেব জন্য আমি তাই দ্াহাষ্য কবতে চাই 1” 

বাঁণক আশাব আলো দৌথতে পায় । বালককে প্রশ্ন কবে, “বল তো ভাই, 1ক ভাবে 
আমাব টাকাগ্লো আবাব ফেবত পাওষা যায় ।৮ 

আমাব বাবা গ্রামের পাটেল। আপাঁন আমেদাবাদে গিষে সদবওযালার কাছে তাঁব 
মামে নালিশ বুজু কবুন। আম আপনা পক্ষে সাক্ষী দেব, ঘটনাব আসল 'বববণ 
প্রকাশ কববো 1 

শকন্তু ভাই, কেন তুম একাজ কবতে যাচ্ছো, বল তো ?” 
'আমাব বিধবাসঃ সত্য কথা প্রকাশ কবলে, ডাকাতদেব হাত থেকে আপনাব টাকা 

উদ্ধাব কবা হবে, ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। তাতে আমাব বাবাব পাপের প্রাফশ্চত্ত যেমন 
হবেঃ তেমনি হবে তাঁর সত্যকাব কল্যাণ । 

আমেদাবাদে আঁসিযা বাঁণক তাহাব মামলা দাষেব কবে এবং কদাসেব পিতাব উপব 
সরকারী পবওযানা জাবী হয। এই মামলাষ সত্যভাষী বালক কদাসেব সাক্ষ্যেই 
গ্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইযা প:ড় । কৃষ্দাসেব গিতা ভীত হইষা নিজেব দোষ স্বীকাব 
ফরেন এবং লশ্ঠিত অর্থ বাঁণককে গ্রত্যর্গণ কবা হয। 

বালক কঙ্দাসেব অনুনযেব ফলে কাজী তাহাব ?পতাকে মার্জনা "ভিক্ষা দেন। 
দ্গ্রামে পৌঁছিষাই কৃষ্দাসের তা চ্বমর্তি ধাবণ কবেন, পুত্রকে বাঁহ্কাৰ করেন 

গৃহ হইতে। 
নিঃসম্বল বালক ভগ্যবানেব নাম নিষা এবাব পথে বাহব হইয্না পড়ে। কষেক 

যংসর নানা তীর্থ ও মঠ মণ্ডলী দর্শন কাঁবযা সে আঁতবাহত কবে। তাবপব একাঁদন 

মথুবাষ আঁসষা উপা্থিত হয। আচার্ষ বল্পভ তখন ভন্তমণ্ডলীব সম্মুখে ভাগবত 
প্রাণ ব্যাখ্যা কাঁবতেছেন। তাঁহার ভাবমধ ব্যাখ্যা ও ব্যন্তিত্বে মুখ্খ হব তব্ণ ভত্ত 
ফাস, আশ্রষ নেষ তাঁহার চবণে। উত্তবকালে কৃষদাস আচার্য বল্লভেব মঠ এবং 
মণ্ডলীব অন্যতম সংগঠক ও পারচালকবুপে চিহত হইয়া উঠেন । 

আচার্য বল্লভ এবং শ্রীচৈতন্য আঁবর্ভূত হন প্রায় সমকালে। বধেসেব হিসাবে 
শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বল্পভ কিছুটা বড়। উভষে ধর্মনেতাব ভান্তআন্দোলন পাশাপাশি 
অগ্রসব হইয়া চলিলেও নিজ নিজ বৌঁশষ্ট্য উভযে বক্ষা কাঁবযা চাঁলযাছেন। 

চৈতন্য ও বল্পভেব প্রচাবিত তত্ব প্রধানত ভাগবত পুবাণেব অনুসাবী। কিন্তু 
চৈতন্য নিযাছেন ভাগবতেব বাসপণ্যাধ্যায়ী বার্ণত ব্রজীকশোব কৃষ্ণ ও ব্লজীকশোবী 
শ্রীবাধাব তত্তর। আব আচার্য বল্পভ তাঁহাব সাধনজীবনেব পুবোভাগে স্থাপন 
ফাঁবযাছেন, বালক শ্রীকৃকে। বালগোপালেব লীলাকে কাঁবাছেন তাঁহার মণ্ডলীর 

প্রধান উপজীব্য । 
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মহাপ্রভু চৈতন্য ও আচার্য বল্লভেব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাতেব বিববণ আমবা পাই 
গোস্বামী কৃষ্বাস কাঁববাজেব বাঁচত চৈতন্যচীবতামৃত গ্রঙ্থে ৷ ভন্তকাঁব কৃষ্দাস তাহা 
এঁ তথ্য সংগ্রহ কাঁবধাছেন বৃপঃ সনাতন ও বধুনাথ গোস্বামীব মতো উচ্চকোঁটিব বৈ 
মহাত্মাদেব নিকট হইতে । তাই তাঁহাব এই 1বববণেব প্রামাঁণকতাব উপব অনেকটা নির্ভ'ব 
কবা চলে । 

প্রভু চৈতন্যকে কেন্দু কাঁবষা তখন বাংলা ও টরঁড়ষ্যাব ভক্তিপ্রেমেব প্রবল বন্যা উৎসাবিত 
হইযাছে। ভাবতেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সর্বদর্শনবেন্তা বাসহদেব সার্বভৌম; প্রভুব 
চবণে শব নযাছেন। তাঁহাব চাবাদকে বিবাঁজত অদ্বৈত, 'নিত্যানন্দঃ বামানন্দ। স্ববূপ 
প্রভীতিব মতো দিকপাল মহাবৈষব ৷ ম্বষং উীড়ষ্যাব মহাবাজা প্রতাপবদ্র গর্পাঁত 
প্রভব একান্ত বংশবদ । শুধু তাহাই নষ, পঃরীধামে তৎকালে যে সব সাধু সন্্যাসী ও 
শাগ্রাবদ্ আচার্য তাঁহাব দর্শনে আঁসতেছেন, তাঁহাবাই প্রভুব দিব্যকান্তি ও মহাভাবমর 
প্রেম দর্শনে জীবন সার্থক কাঁধতেছেন; অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাঁহতেছেন এই প্রোমক লন্ব্যাসীর 
প্রশশাস্ত। বন্দাবনে ল:প্ত তঈর্ঘেব উদ্ধার সাধন কাঁবষা বুপ ও পনাতন প্রভৃতি প্রাতভাধব 
বৈষবদেব প্রেবণ বানিবাও শ্রীচৈতন্য এক প্রবল ভীন্তপ্রবাহ উৎসাঁবত কাঁবষাছেন । 

আচার্য বল্পভ সে-বাব শ্রীজগন্নাথ দর্শনেব জন্য পুবীধামে আসযাছেন। গ্রভু 

শ্্রীচৈতন্য তখন সেই ধামেব অন্যতম গ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ৷ তাছাডা; বল্লভ পর্ব হইতেই 
শ্রীচৈতন্যকে জানেন, বিপদ শ্রদ্ধা পোষণ কবেন তাঁহাব প্রাত। কষেক বংসব আগে প্রভু 
যখন প্রধাগে ছিলেন, তখন বল্পভ তাঁহাকে অড়লে স্বগ্হে' নিষা গযা ভিক্ষা নির্বাহ 
কবাইযাছেন, প্রভুব উদ্দপ্ড নৃত্য-কীর্তন ও প্রেমাবকাব দর্শনে ধন্য হইব ছেন। 

জ্বভাবতই পুবীতে জগন্নাথ দর্শনেব পব আচার্ বল্লভ ভট্ট গ্রভুব সকাশে উপস্থিত 
ইইলেন। সাক্ষাৎ গ্লান্ন উভযেই আনন্দে অধীব হইযা উাঁঠলেন। 

বল্লভ সহর্ষে কীহলেন, “পূর্ব ভাবতে ও বৃন্দাবনে আপান নামপ্রেমেব যে বনতা 
উৎসাত করেছেন; তাব তবঙ্গ প্রভাবিত কবেছে সাবা ভাবতবে । স্পষ্টতই বুঝাতে 
পাবাছ, কৃষ্ণেব শান্ত ?নাহত বষেছে আপনার মধধ্য। তাই আপনাব দর্শনে স্পর্শনে মানুষের 
এমন বূপান্তব ঘটছে ।” 

শ্রীচৈতন্য সাঁবনষে উত্তব দেন; “ভন্তজী, আমি শক সন্যাপী, গ্রেমভান্তব নগদ 
বহসা আম কি জানবো । হ্যাঁ, তবে কৃষ্ণের ক্পায় প্রক্ত বৈষ্বদেব সংসঙ্গ আম 
পেযোছ। তাই তাঁদেব কাছ থেকে ভীন্ত সাধনাব তন্ত্র দি কিছ খাছ 1” 

বথযান্রার সময প্রীত বংসব গৌঁড হইতে ভক্তেবা পুবইীতে আসতেন ৷ জগন্নাথ 
দর্শনের পব গ্রভুব মধ্মষ পানিধ্যে কদিন বাদ কাঁবষা আবাব তাঁহাবা দে.ণ 1ফাঁবতেন। 
ফলে প্রভুব শ্রেন্ঠ ভক্তদেব একটা বিবাট সদ্মেলন দেখা দিত পাবীধামে । এবাবকাধ প্রথ- 
যান্রাধও অন্যান্য বাবেব মতো বহ্£ গৌঁড়ীধা বৈষ্ঞুবব সমাবেশ ঘাঁটবাছে। প্রভু তাঁহাদের 
[নিষা প্রাযই ইন্টগোচ্ঠন কাঁবতেছেন। 

বল্লভ ভ প্রভু চৈতন্যকে ভালভাবেই জানেন ৷ রব নয় বচনে মোটেই বরাত না না 
হইষা আবাব তান তাঁহাব প্রশীস্ত শর: কাবলেন । 



এখলতগান আহ 

ঘি মধুব কণ্ঠে চৈতন্য কাঁহলেন+ “না ভ্রজী, আপাঁন আমার এই বৈষব' বন্ধদেব 
প্রকৃত তত্তব জানেন না, তাই বাব বাব আমাব মতো অভাজনেব প্রশংসা কবছেন। এই 
দেখুন, এখানে বষেছেন অদ্বৈত আচার্ষ” যাঁব প্রভাবে ম্লেচ্ছবাও ক্ভীন্ত পেয়েছে । 
নিত্যানন্দ অবধূত তো সাক্ষাৎ ঈশ্বব ৷ বাসুদেব সার্বভোমেব মতো দিকপাল পাঁণ্ডিত, 
ভীন্তসাধনাব কত 'নগ্ড তন্ত্র আমাদেব শেখাচ্ছেন। আব বাব বামানন্দ* আহা 
বাগমার্গেব ভজন তাঁব চাইতে আব কে জানে? আমি তো তাঁব কাছ থেকেই রজ্বসেব 
মর্ম অনুধাবন কবতে পেবোছ ৷ এ দেখুন বসে আছেন হাবিদাস ঠাকুব--নামেব মাহমা 
যে লোকে তাঁব কাছ থেকেই ীশথেছে। শুধু এবাই নষঃ আবো কত বৈষ্ব মহাত্মা 
এখানে বষেছেন, এ'দেব সঙ্গেব ফলেই ক্কভা্ত উপাঁজত হযেছে আমাব মধ্যে 1 

বল্লভ ভট্ট জানেন, এই বৈষ্বেবা সবাই প্রভুব ভন্তজন ৷ তবে প্রভুব কথা হইতে 
ইহাও বাঝধা নিলেন; ই'হাবা প্রত্যেকেই এক একাঁট ভক্তিসাম্রাজ্য শাসন কাঁবতে 
প্রাবেন। 

বল্লভ ভট্ট একজন খ্যাতনামা বৈষফব আচার্য । শুধু রজ্রমণ্ডলেই নষ, উত্তব ও পাঁশ্চম 
ভাবতে বহচ্থানে তাঁহাব শিষ্য ভন্তেবা ছুড়াইষা বাঁহরাছেন ৷ বল্লভেব বাঁচত শান 

' গ্রদ্থাদি পাঠ কাঁিয়া মণ্ডলীব বাহিবেব বহু বৈষবও' উপকৃত হইতেছেন । কিন্তু আচার্ষ' 
হিসাবে বল্পভেব মনে কিছুটা সন্গঘন অহংবোধ বাঁহবাছে, ইহা চৈতন্যেব দৃষ্টি এডাষ নাই । 
তাই' বাব বাব ভন্তদেব তত্তও তাঁহাব কাছে উদৃঘাটন কাঁবতেছেন। 

বল্পভ ভট্ট তখন তাঁহাব ভাগবতেব সুবোধিন। টাকা প্রাষ সম্পূর্ণ কাবষা 
আনিষাছেন। ভাবিলেন, এই শীন্তধব বৈষবমণ্ডলীব যান অধীমবৰ সেই শ্রাটৈতন্যকে 
একবাব তাহাব টাকাটি পড়াইবা শুনাইবেন । বাঁদ এ হেন বৈষব নেতাব প্রশংসা পাওষা 
ষাষ, তবে দাবা ভাবতে ইহা আতি সহজেই প্রচ্াবত হইতে পাবিবে । 

বল্লভ একাঁদন শ্রীচৈতন্যকে ধাঁবষা বাঁসলেন, “আমাব আভলাষ; আমাব খত 

ভাগবতেব টীকা গ্রন্থাট আপনাকে একবাব আম পডে শুনাবো 1৮ 
প্রভু কাহলেন, “আপনাব মতো মহৎ বৈষ্ণব ভাগবতেব টীকা লিখেছেন, এতো আত 

চমৎকাব কথা ৷ 'কল্তু আম নজে ভাগবতেব অর্থ তেমন বূঝতে পাব কই * সাবাদন 
কেবল কক্রনাম জপ কাব, তাও আমাব নার্দষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হতে চাব না 1” 

বল্লভ ভট্ট কাঁহলেন: “আম কঙ্কনামেব অর্থ নানাভাবে ব্যাখ্যান ক'বে লখোঁছঃ তা 
আগানি একটু শুনুন । 

“কিক্কনামেব শুধু একটা অর্থই আমি জান, তা হচ্ছে তিনি শ্যামসুন্দব এবং 
বশোদানন্দ, আব সব ব্যাখ্যা আমাব কাছে অবান্তর । শুধু তাই নবঃ আমাব আঁধকাব 
জন্মায় ন অপব কোনো ব্যাখ্যা শোনবাব 1” 

ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রীচৈতন্যেব আনচ্ছা দোঁখবা ভট্ট বড় শ্িষমাণ হইলেন । ভাবলেন 
প্রভুব প্রধান প্রধান পার্যদদেব এ ব্যাখ্যা শোনানো জন্য এবাব চেষ্টা কারবেন। কিন্তু 
তাহা সন্ভব হয কই » সবাই প্রভুব নৃত্য কীর্তনে মাঁজধা আছে, প্রভুমষ হইবা আছে । 
ভটেব ব্যাখ্যা শ্বীনবার ধৈর্য বা সমগ্প কাহাবো নাই । তাছাডা, প্রভু শ্রীচৈতন্য নিজেই 



হঙ৪ ভাবতের সাধক 

যখন ভট্রুব অন্বোধ বন্মা কবেন নাই, তবে আব শহর শধ্য কে তাঁহার এই বিদ্যার 
ঘচকচি শুনিতে যাইবে ? 

কযেকি স্থানে বিব্পতা দৌঁখধা বল্লাভ ভু শেষটায় খবণ নিলেন প্রভুব অন্তরঙ্গ 

পারদ গদাধব পণ্ডিতেব। গরদাধব শান্ত স্বভাবেব লোক; হাঁ না কিছুই বাঁললেন না। 

এই সুযোগে বল্লভ কৃষনামেব যে সব ব্যাখ্যা কায়াছেন, তাহা পাণ্ডতকে শনাইয়া 
দিলেন 1১, 

চৈত্যপ্রভুর সভায় গিয়া খাচ্নাবদ: পাঁণ্ডত বল্পভ ভ্রু এক একটি তত্তর 

ল্বাপনেব চেষ্টা কবেন, আব অদ্বৈত প্রভীত তাহা তৎক্ষণাৎ যুন্তি তকে্ব বলে খণ্ডন 

কাঁরয়া দেন। 
বল্পভ ভট্ট বড় ম্িয়মাণ হইয়া পাঁড়লেন, এই গৌড়ীযা বৈষবেবা তাঁহাব চিন্তাধাবাকে 

গ্রাহাই কাঁরতেছে না, বার বাব সবাব লমক্ষে তাঁহাকে হে কাঁবষা তুঁলিযাছে। 
একাঁদন বল্পভ ভট্ট অদ্বৈত আচার্যকে একাঁট কুট প্রশ্নেব প্যাঁচে ফোঁললেন। কাঁহলেন, 

“জীব হচ্ছে প্রকৃতি, আব কৃষ্ণ হচ্ছেন পুবূষ, তার স্বামী । আমবা সবাই তো জানি, 
যে নারী পাত্তা সে কখনো স্বামীব নাম উচ্চাবণ করে না। অথচ আপনাবা অবাধে 
উচ্চ জ্ববে কৃষ। নাম উচ্চাবণ কবে চলেছেন। বলতে পাবেন এটা কবছেন কোন: 
ঘযন্তর বলে?" 

অদ্বৈত আচার্ধ হাসিয়া কহিলেন, “আপনার সম্মুখে মৃতিমান ধমণ মহাপ্রভু, বিরাজ 
করছেন, তাঁকেই ব্বং এ প্রশ্নের উত্তব দিতে বলুন 1” 

বল্লভ ভট্ট এবাব প্রভু চৈতন্যকে চাঁপয়া ধারলেন। কাঁহলেন, “সন্নযাসীবব, আপাঁনই 
ধরং আমাব এ সন্দেহ ভঞ্জন ক'বে দন |” 

চৈতন্য অবলনলায় গবৃতকের মীমাংসা কাঁয়া দিলেন-_“আচার্, আগান প্রশ্নটি 
ভাল ক'বে তাঁলয়ে দেখেন ম। পতিব্রতার আসল ধর্ম হচ্ছে তাঁব স্বামীব আজ্ঞা 
পালন ক'বে চলা । জগতেব স্বামী আজ্ঞা দিষেছেন, নিবন্তব তাঁব নাম নেবার জন্য । 
জববূপ প্রকণীতকি ক'বে তা লঙ্ঘন কবে? তাই তোনবন্তব তাঁর নাম উচ্চারণ 
কবছে। আব এ কর্মের থা শ্রেষ্ঠ ফল, তাও সে পেযে যাচ্ছে, ক্ষক্পাষ তাঁর ভেতর 
উপাঁজত হচ্ছে কৃষপ্রেম।” 

এই হযান্তপূর্ণ কথা শুনিয়া বল্পভ ভট্ট নিবুত্তব হইলেন । 
আব একাঁদন শ্রীচৈতন্যেব সম্মুখে বাঁসযা ভট্ট গর্বভবে, কাঁহতেছিলেন, “ভাগ্ববতের 

লুবোধিনী টাকায় আম শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যাকে খণ্ডন কবোছি, তাব অনেক কথা আমি 
তত্তেবব দিক 'দিয়ে মেনে নিতে পাবি নি 1 

বিদ্ুপেব হাঁসি হাসিয়া শ্রাঁচৈতন্য উত্তব দিলেন, “জ্বামী যে না গানে সে তো ভঙ্টা 
ধলে গণ হয ।৮ 

বলা বাহূল্য। প্রভুব এ বথাষ বল্লভ ভট্ট সচ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন, আর সভায় 
গরকটা চাপা হ সিব তবঙ্গ খোলয়া গেল । 

শ্রীধব স্বামীপাদের ভাগবত ব্যখ্যা ছাড়া প্রভু শ্রাচৈতন্য আর কিছ সমর্থন কারতে 
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রাজী নন; একথা স্পস্ট বুঝা গেল । আঁভমানাহত বল্লপভ ভট্ট যেন মবমে মাবষা গেলেন, 

সৌঁদন আব তাঁহাব মুখে বাকৃস্ফার্তি হইল না। 
বল্পভ ভ্ বিদ্বান এবং সঞ্চবভাবেব বৈধ, প্রভু তাঁহাব হিতাকাচ্ষ্ষী। তাই বৰা ভট্টেব 

'আত্ম-আভিমানেব কাঁটাগল এমনিভাবে একি একটি কাঁবষা উৎপাটন কাঁবতেঁছিলেন। 

ঘবে ফিবিষা বাতি যোগে বল্লভ প্রভুব আচবশ ও বাণীব মর্ম অনুধাবন কাঁবতে 

লাগলেন । যে প্রোমক সন্যাসী প্রয়াগে থাকা কালে ভট্টেব এত আদব আপ্যায়ন 

কাঁবাছেন, সম্মান জানাইযাছেন, পুবীতে দেখা ধাইতেছে তাঁহার ভিন্ন আচবণ। বল্লভ 
উপলাব্ধি করলেন, িশ্চয তাঁহাব অন্তবে পাদ্ডত্যেব আভমান জাগিষেছে, তাই চৈতন্য 

সে আভমানেব শিরে বাব বাব আঘাত হানতেছেন। 

পবাঁদন ভোববেলায় বল্লভ ঠৈতন্যেব সভায় গিবা উপা্থত। এবাব তাহার 

পূর্বেকার 'বদ্যাগর্ব নাই। প্রভুকে কাহলেন, “আগপনাব কথায ও আচবণে আমার 

টৈতন্যোদয় হযেছে । বুঝতে পেবোঁছ, আমাব কল্যাণ সাধনেব জন্যই আপান মাঝে 

মাঝে দিয়েছেন এমন বূঢ আঘাত 1” 

শ্রচৈতন্য এবাব আন্তাবকতাপূর্ণ স্বরে বল্পভ ট্ুকে দান কাঁবলেন তাঁহাব উপদেশ । 
ক্ষদাস কবিরাজ গোস্বামীব ভাষাষ " 

প্রতু কহে তুমি পাণডত মহাভাগবত। 

দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব পর্বত॥ 
শ্রীধবস্বামী নাণ্দি নিজ টীকা কব । 
শ্রীধব-স্বামী নাহ মান, এত গর্ব ধব ॥ 
শ্রীধব-স্বামীব প্রসাদেতে ভাগবত জান 
ভাগবদগুব: শ্রীধবম্বামী গুব কবি মানি ॥ 
শ্রীধব উপবে গর্ব যে কিছু কবিবে। 
অস্তব্যস্ত লিখন সেই লোক না শানিবে 

শ্রীধবেব অনুগত যে কবে লিখন। 
সব লোক মান্য কাঁব কবযে গ্রহণ ॥ 
শ্রীধবানগত কব ভাগবত ব্যাখ্যান ! 
অভিমান ছাঁডি, ভজ কৃষ্ঃ ভগবান: ॥ 
অপবাধ ছাড়ি, কব কৃ সংকীতন । 
আঁবাতে পাবে তবে কুষেন চত্ণ ॥ 

যল্পভ ভট্রেব অন্তব হইতে এবাব বিষাদের মেঘ কাটবা যায। অতঙপব মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্য ও তাঁহাব অন্তবঙ্গ ভন্তদেব [তান তাঁহাব নিজেব আবাসে নিবা সযহরে ভিক্ষা 

£ইণ কবান। গৌঁড়ীষ বৈষ্বদেব সহিত ট্রে ব্যবহার ও মেলামেশা আবাব সহজ 

হইযা উঠে। 

ধল্লভ চৈতন্য ও গোঁড়ীযা ভন্তগোষ্ঠীব সাঁহত হাদ্য সম্পর্ক বাখিলেন বটেঃ কিন্তু 
উতন্যপ্রভুর দিগৃদর্শন অন্যাষী শ্রীধবের ভাগবত ভাষ্য তিনি গুহণ কবেন নাই । 
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কাববাজ গোস্বামী িখষাছেন, শ্রীচ্তন্যেব কথায এবং গদাধব পাঁডিতেব সঙ্গ 
প্রভাবে বল্লভ ভট্রেব জীবনদর্শনেব পাঁববর্তন ঘটে। বালগ্গোপাল ইঞ্ট ছাড়িয়া িশোব 
শ্রীকৃফ ইন্টেব ভজনা তান শব কবেন। কম্তু একথাব কোনো সমর্থন বল্পভেব 
জীবনী বা রচনাষ পাওয়া যায় না। আচার্য বল্লভ তাঁহার বৈষঃব সম্প্রদায়ের সমক্ষে 
যে তন্তু ও ভঙজনাদর্শ উপদ্থাঁপত কাঁবযাছিলেন। তাহা অব্যাহতই থাকে। তবে 
শ্রীচৈতন্যেব কল্যাণমষ সাল্লিধ্যেব ফলে তাঁহাব জীবনে ব্রজনন্দন ?কশোব কৃষেব ভাব- 
মূর্তিটি পূবাপেক্ষা হবতো আবো উজ্জ্বল হইধা উাঠিরাছিল | 

বল্পভাচার্য বিক্ুদ্বামীৰ অনুগামণ।, এই ধাবণাটি বল্লভ সম্প্রদায়ে দীর্ঘ ?দন বাবং 
চালষা আসিতেছে । কিন্তু ইহাব কোনো প্রমাণ পাওয়া বার না। বল্পভেব মতবাদে 
তাঁহাব স্বকাঁবতা সংজ্পঙ্ট, নিজেব শাম্ব্বিদ্যা, পবাণশাস্রের দক্ষতা ও প্রেম ভাবালুতা 
সহায়ে তান নূতনতব একাঁট ভাগবত ধর্মেব প্রবর্তন কবেন। অনেক স্থলে বিষ্ুদ্বামীব 
1সদ্ধান্তেব প্রাতবাদ কাঁবয্লা নিজস্ব মতবাদও তান গ্রাতীষ্ঠত কাঁবরাছেন। ' 

আসলে বল্লভ আচার্ধকে বিধুজ্বামীর অনুগামগ বাঁলষা প্রচাব কবাব চেষ্টা কৰা 
হইয্লাছে কষেকাট কাবণে। দন্ভবত বল্পভেব পিতা লক্ষন্মণ ভট্ট বিষুদ্বামী সম্পরদায়ভূত 
ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বল্পভ হন্নতো তাঁহাব প্রথম জীবনে এ সপ্প্রদ্ায়েব ভাব- 
ধাবার প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। একদল গবেষক ইহাও মনে কবেন, কালরুমে বসু 
স্বামী সম্প্রদাষেব বহু সংখ্যক লোক বঙ্লাভেব সপ্পরদায়ে চুকিরা পাঁড়য়াছেন ) ই"হাবাই 
প্রধানত বীকযাঁছিলেন বল্লভকে বিফুগ্বামীব অধদ্তন আচার্য হিসাবে দেখানোর জন্য 1১ 
আচার্য বল্পভেৰ বচিত গ্রন্থের অন্যতম তাঁহাব 'অন:ভাষ্য' ৷ এই গ্রন্থে রক্ষসন্রেব চাব 
অধ্যায়ের ভাষ্য দেওযা আছে এবং ইহাব মাধামে বল্লভ শঙ্কবেব অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন 
কাবয়াছেন। 

ভাগবতেব ব্যাখ্যা সিবোঁধিনী'তে আচার্ষেব দাশণনক মতবাদ প্রপার্চত।২ তাঁহবি 
1লাঁখত আবও গ্রন্থ আছে বাঁলধা সম্প্রবাষ হইতে দাবি করা হষ। কিন্তু সেগ্যাল 
দল্পরাপ্য। 

আচার্ বললভ শঙ্করেব 'জগৎপমথ্যাত্ববাদ' নানা যা সহায়ে খণ্ডন কাঁবতে প্রর়াপী 
হইয়াছেন । শ্রুতির প্রমাণ হইতে তিনি দেখাইযাছেন -এই জগৎ ব্রম্োৰ বঁচিত, ইহা 
বন্ধের কার্য? তাই ইহা বরন্মস্বরূপ ও সত্য 1 

তান বাঁলয়াছেন মর্থাদা ও পষ্টভেদে ভীন্তব পথ দুইাটি। শাস্র যে বৈধী ভান্তর 
কথা বাঁলয়াছেন, তাহাই মর্ধাদা মার্গ, আর কৃষ্ণেব অন্যগ্রহলব্ধ যে ভীন্ত তাহাই 
পুষ্টিমার্গ । ভাগবত প্াবাণে শ্রীশকেব বাক্য বাহষাছে-- 'পোষণং তদনগ্রহঃ- ভক্তের 
প্রীতি ভগবানের যে অনঃগ্রহ তাহাই হইতেছে পোষণ । এই পোষণ ভাত্তব উপৰ 
বল্পভ দড়ি কবাইষাছেন তাহার প:ষ্টিমাগ্গের তত্র । হ্হা গৌড়ীয় বৈষবদের বাগমাথাঁথ 

৯. শ্রীবল্পভাচার্য (ইং) . ভাই শ্াঁণলাল পারেখ । 
ই 'সম্ধান্ত বহস্যঃ ভাগবত-লীলাবহস্য- একান্ত বহস্যও আচার্য বল্লভের রচিত । 
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সাধনের মতো | বল্লভেব পুষ্টিমার্গে ভগবানের অনঃগ্রহ বা কৃপাব উপবই একান্তভাবে 

নির্ভব কাঁবতে বলা হইযাছে। 
'ধিমেবৈষ বৃণ্তে তেন লভ্য শ্রীতব এই মন্রেব উল্লেখ কাঁবযা বল্লভ দেখাইযাহেন 

যে, পবব্রনধ দাবা যে ভন্ত বৃত হন; তানই হইতেছেন পাঁট্টমার্গেব পথক। পদাক্টিভন্তি 
চাব গ্রকাবেব, ইহাও বল্লভ বিশ্লেষণ কাঁবধা দেখাইযাছেন । 

বল্লভেব জীবনদর্শন আলোচনা কাঁবলে দেখা যাষ, নোৌতবাদকে কখনো 'তীন গ্রহণ 
করেন নাই। তাঁহার দার্শানকতা বক্ষ, জীব ও জগ্ংকে একসঙ্গে মিলাইযা নিয়াছে। 
শাস্বেব ভিত্তিতে যে নূতনতব বৈষবাষ দর্শন ও ভাক্তবাদ 'তান হ্থাপন কাঁবলেনঃ তাহাব 
নাম দিলেন শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ । 

সাধন ভজনেব ক্ষেত্রে বল্লভ ভট্ট কৃচ্ছ বা অত্যাঁধক ত্যাগ 1তাঁতক্ষাব যৌ্তিকতা 
স্বীকাব করেন নাই।১ সংসাবজীবনে মধ্যপথ অবলম্বন কধা ও সর্দাই কৃষ্ণভাবে 
[বভাঁবিত হইযা কৃষমূখী হইযা থাকা, কৃষ্ণেব অনগগ্রহে বা গ্যঙ্টিব আশাষ উন্মুখ থাকা 
এ সবেব উপবই তান আঁধকতব গ্রুবুত্ব আবোপ কবিষাছেন | 

নিজেব ব্যক্তিগত জীবনেও বল্লভাচার্য এই মধ্যপথ এবং নিবন্তব কৃষ্ণ ভাবনা পথ 
অবলম্বন কাবিষা থাকিতেন। রামাননুজ, নিম্বার্ক। মধ ও চৈতন্যেব পৰে তাঁহাব মতো 
এত বড শাম্রাঁবদ্ বৈধব ও ধর্মনেতা আব ভাবত ভযমিতে দেখা যাষ নাই। তংসর্তেও 
বল্পভ নিজেকে কোনোদিন অবতাব বা অবতাবপ্রীতিম ধর্মাচার্য কাঁবষা ভুলিতে চান নাই । 
নিজের প্রাতষ্ঠিত হাবেলী বা মাঁন্দবগুলিব কোথাও কৃষ্াবগ্রহেব পাশে িজেব গ্রহ 
তান প্রাতষ্ঠা কাঁবতে দেন নাই । 

অডৈলেব গৃহে আত সাধাবণ একজন আচার্ষেব অনাডম্বব জীবনই বল্লভ ভট্ট ঘাপন 
কাবতেন। উত্তব ভারতেব ভল্তসমাজে অসামান্য প্রাতপাত্ত তাঁহাব ছিল, বহু অর্থ ও 
িলাসেব দুব্য ?তাঁন উপটৌকনও পাইতেন; কিন্তু নিজে এগুলি কোনোঁদন ব্যবহার 
কবেন নাই । বাব বাব সাবা ভাবত 'তান পাবব্রাজ্রন কবিষাছেন; কিন্তু পাষে কোনো" 
দিন পাদুকা ছিল না, অঙ্গে শুধয থাকিত একা পাঁবধানেব বস্ত, আব উড়যান ।২ 

বল্লভ বৈষবীষ সন্যাস বা ভেক কখনো সমর্থন কবেন নাই । ওপানষাঁদক যুগ 
বা ধাষিষুগেব কল্যাণময গাহ-ন্থা আশ্রমকেই তান অন:দবণ কাঁবতে চাহিষাছেন। 
তাদেব মতে, সাধক তখনই শুধু সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁবিবেঃ বখন শ্রীভগবানেব বিবহ-দহন 
তাঁহার জীবনে চবমে আঁসষা পেশীছিষাছ্ে । এই সন্্যাসেব পবই মরদেহেব বিনাশ হয়, 
কৃ সাষূজ্য ঘটে, ইহাই তাঁহাব বন্তব্যেব নিধাস। 

আচার্য বল্পভ ভট্রেব নিজ জীবনেব শেষ পর্যাষে তাঁহাব সন্ন্যাসতত্তেরব এই নিজদ্ব 
ব্যাথ্যাকেই বৃপাঁধত হইতে দৌখ। 

১. এই মতবাদের ছিদু দিয়া উত্তবকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বল্লভাচাবী ধর্ম 

নেতাদেব জীবনে দুনীশত ও অনাচাব প্রবেশ কাঁবিতে দেখা গিষাছে । 

২ ভাই মাঁণলাল পাবেখ ' শ্রীবল্পভাচারষা । 



চে ভারিতেব সাধক 

১৫৩২ খনঙ্টাব্দ। আচার্ধ বল্পভ ভট্রেব বয়ন তখন প্রায় ষাট বসব । এ জময়ে 
ইনটদেব শ্রীকৃষেব এক প্রত্যাদেশ আসে তাঁহাব কাছে--সমধ হযে গিয়েছে, এবার তি 
সংসাব ত্যা্থ কবো, চলে এনো আমাব দল্লিধানে ।; 

সন্যাস গ্রহথেব দিম্ধান্ত নিতে বল্লভেব দো হইল লা । মাতা ও গড়ীকে তান 
সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত কাবলেন, অন্তরহ্গ শিষ্যদের বুঝাইযা দিলেন এই দৈবাদেশেব 
তাংগর্য । 

ভক্ত দামোদবদাস বল্লভ ভট্টেব চিব পাঙ্ব'চর, চিব অনুগত | 'তাঁন কাঁহলেন, তাঁনও 
আচার্ের সঙ্গে গ্রহণ কাঁববেন সন্যাসআশ্রম। অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে ও 
অন্যান্য ভন্ত শিষ্যদের ?নরস্ত কবা হুইল, সন্যাস আশ্রমে বল্লভ ভটেব নব নামকবণ 
হইল, পর্ণানন্দ স্বাগী। মস্তক মুণ্ডন ও দীক্ষা গ্রহণের পব সাত দিন সাত বারি তান 
নিজেকে ভজনকুটিবের মধ্যে আবদ্ধ কাঁধরা বাখিলেন, একান্তভাবে "নাট ধাঁহলেন 
ইঞ্টধ্যানে। তারপব কাশীধামেব উদ্দেশে শব হইল তাঁহাব পদযাত্রা । 

যান্াপথেব গানে ছ্থানে, পাঁবত্র বৈঠক ও হাবেলীতে আচার্ষেব ভন্ত শিষাদের ভিড় 
লাগিয়া গেল । সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশাদি দিয়া তান অগ্রসব হইষা ভিলেন । 
আঠাবো দিন পরে পেছিলেন কাশীধামে । 

গঙ্গাতীবে হনুমান ঘাটের প্রান্তে আচার্ষেব জন্য এক পর্ণকুটিব তৈরী কবা হয । 
চ্হির কবা হয. এখানে সাতাঁদন ?তাঁন অবস্থান কাঁববেন, ভক্ত শিষ্যদের এখান হইতেই 
খবদায় উপর্দেশ দিবেন, তারপব মগ্ন হইবেন শেষ পর্যাবেব তপস্যায় । 

একদল ঘনিষ্ঠ ভন্তবশষ্যসহ পূত্র গোপীনা্থ এবং বিঠঠলনাথও সেখানে আনিয়া 
উপান্থত। কবজোড়ে সবাই প্র্ন কবেন, “আগনাব অবর্তমানে আমবা কোন আদর্ণ 
সম্মুখে বেখে অগ্রমব হবো, কয ক'রে তা আমাদেব বলুন 1” 

আচার্য তখন মৌনী হইযা আছেন । ঘাটে এক প্রস্তবখণ্ডে ?ীতনাটি চ্লোক এই 
জিজ্ঞসহদেব উদ্দেশে তঁন দলাখয়া দিলেন । এই ছ্লোকেব মর্ম : 

ভগবান; শ্রীকৃষেব শবণ 'নিয়ে কবে জীবন ধাবণ। 
আঁকড়ে থাকবে তাঁব চবণ জহার্নীশ। 
তাঁব থেকে বিচ্যুত হলেই জেনো- নিশ্চিত 'বনা্ট, 
তোমাব দেহ, মন ও নঞ্বব যে যে বস্তু দ্বাবা তুম বৌন্টত, 
তা গ্রাস কবে ফেলবে তোমাব আত্মাকে । 
শ্রীভগ্বান: আমাদে গ্রার্াপ্রয ক 
কু এই মবজগতেব ননঃ 
মবজ্রগতেব কোন কিছুতেই নেই তাঁর দণ্টি। 
হে জীব! 'নিবন্তব কব তাঁব জ্মনণ মনন 
মব ও অমব দুই জগতেৰ প্রভ্য জ্ঞানে । 
গোপীভর্তা সেই মাধূ্যমক কষে রাখো মাত, 
নিঃশেষে তাঁর চরণে 'বালয়ে দাও দেহ, মন? প্রাণ 



বল্পভাচার্য ২৬৯ 

সতবস্তু আব শাম্বত আনম্দ মিলবে শুধু 
সেই পবম প্রভুবই অপাব কৃপাষ। 

এবাব আচার্ষ প্রকাশ কবিলেন তাঁহাব চাঞ্চল্যকর 'সিন্ধান্ত। ঘোষিত হইলঃ ইন্ট 
বিরহেব চিব অবসান এবার ?তান ঘটাইবেন, গঙ্গাব পাঁবন্র ম্লোতে মবদেহ দিবেন বিসর্জন । 
নাট লগ্ন উপস্থিত হইলে সহস্র সহম্্ ভক্ত নূরনাবী ও তীর্ঘচাবী দর্শকেব সম্মুখে 

শ্রাচার্য বল্লত গঙ্গাগ্রভে প্রবেশ কাঁবলেন । আঁশ্রত শিষ্য ও অনূুবাগীদের মধ্যে জাগষা 
উঠল শোকেব আর্ত ও হাহাকার । 

অনগ্রুতি আছেঃ উপাশ্থিত জনসাধারণ এ সময়ে এক অত্যাশ্র্য অলৌকিক দৃশ্য 
দৌঁখতে পান। আচার্যেব মবদেহ গঙ্গা বিলীন হইবাব সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান হইতে 
একটা শা্র জ্যোঁতিব ধাবা উাথত হষ, ধীবে ধীবে আকাশমার্গে' মিলাইযা যাষ। ঘাটের 
ভনতার 'িতব হইতে মৃহতুমহ? উঠ্িতে থাকে মহাসাধক বঙ্পভাচার্ষের জযধবান। 



'শিশগুরু জর্দা 

গ্গারান আব গ্দপজা ছিল ভন গৃহস্থ অমব্দাদের জীঝনব সর্বাপেক্ষা বড় 
আকর্ষণ অনৃতনব অঞ্চলে তাঁহাব বাস, গরন্দা দেখানে হইতে বহু দূরে! তবুও 

প্রত বসব অমবদ্াদ কোনো একটা পৃণ্যবোগ উপলক্ষে গঙ্গাব গিবা অবগাহন কবিতেন, 
তাবপব পরররজে ফাবিবা আদিতেন দ্বপ্রামে । 

সৈবাবও প্লান তর্পণ পাবয়। দেশের দিকে বঞ্না হইবাছেন । কমে দেলা বাড্জা 
গেল। গ্লাচ্মেব গবমে দেহ আতশব ক্লান্ত, ক্কৃপপাসাবও কাতব । পথের পাশে এক 

বটগাছেব ছারাৰ ঝুলি নামাইব বিশ্রাম কাবিতে বাঁদলেন । কিহুকণ পরে শর 
হইল বন্ধনের উদ্দ্যাগ । 

পরব্রাজনবত এক পাধুও আশ্র নিবাছেন এ বৃক্ষতলে। অমব্দান কবজোড়ে 
কাঁইলেন, “বাবা, অনুমাঁতি করেন তো; আপনাব ভিক্ষা বনর্বাহেব ব্যবস্থা আমার 
এখানেই কাঁব 1” 

আলাপ পাঁবচবে নাধু শ্ানলেন? অমবদাদ এক ভান্তপবব্ণ ্ষাঁবে বংশের দল্ভান । 
গন্রায়ান ও গল্গাপূজা সাবা পাঞ্জাবে দ্বগ্রামের দিকে চালরাছেন । গঙ্গামাত্তিকার 
£তলক তখনো শোভিত বাঁহযাহে তাঁহাব কপালে । বাধু মত দিলেন, 
“বেটা দেখাঁছ, তুমি নজ্জনঃ ভ্তমান্ । বহুত অচ্ছাঃ জাজ তোমাব রনুইকবা খানাই 
গ্রহণ কববো ॥” 

ভোজনেব পব দুভ্রনের বিশ্রদ্ভালাপ চালতেছে ৷ প্রসহ্ুহমে বাধ প্রশ্ন কাঁবলেন। 

“বেটা, তোমাব গুবুকবণ হবেছে কোথায় 2 
“বাবা, দে সৌভাগ্য আব হলো কই ”* সখেদে জানান অমলদাস | “ঘনোমত গর 

আজো মেলে দি । দীক্ষা প্রহণও তাই ঘটে ওতে ঈন ! দেখা বাক শ্রীভগবানের দক ইচ্ছা 1 
দাধু চমীকষা উাতলেন! বোষ ও বিবান্তভবা কে কাঁহলেন, “তুম তাহলে 

অদ্দীক্ষত ৮ ছিঃছিঃ । একথা আগে বলে লি কেন 2 হাব পবমাত্বা। কেন আআ 
আজ এব হাতে অলপ প্রহণ কবলুম । নীক্ষ না নিলে বে দেহশদান্ধ হব না। অশুটি 
বদুইবাব বারন” খেবে বে জাম পাপ সর কবল” 

"বাবা মহাব, আমাষ মাপ কৰুন 1 আমি এত সব জানতু না । তবে এটা তিক, 

আটি পন তর্পণ হবে এনে বলই করতে এদোছঃ আপনাব তন্ন ভউভবেই তৈরি কহেছি ৮ 
“না বেটা, তোগাব কোনো দোষ নেই! দোব আাগাব। অমবই অগে হেকে এ 

খবব জেনে নেওবা উচত ছিল । তু ববন্ক ব্য, ভাঁতমান্ঃ নিহ্ভাভবে তিলক কেটেছো। 
আদম ধু ঈনবোছিলাম, তুম অবদ্যই কেথাও দীক্ষা গ্রহণ কলেছো। ঘাক্ বা হুর 
তো হবে গিবেছে! আবার আনাৰ গঙ্গার ধাবে ফিবে যেতে হবে ? গঙ্গা ছানে শি 
হারে প্রায়শ্চিত্ত ও পুবশ্ভবণ কবতে হবে 1” 

4 
যি 

৮1) 



শিখগ্বু অমবদাস ২৭৯ 

"বাবা শহাবাজঃ আমাবই দোষে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে আম আপনার 

কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।” 
সাধু ইতিমধ্যে ক্ছিটা শান্ত হইযা আসিষাছেন। কাঁহলেন, “বেটা, শুধু দেহ- 

শহাদ্ধব জন্যই গুবকবণেব গ্রযোজন তা নষ, পবমপ্রাপ্তব জন্যও চাই গুব;কপাঃ গু 
হচ্ছেন সম্র্যঃ তাঁব কূপাব আলো ম্লান কবলে তবেই তো শিষ্যেব জীবন-কমল ফুটে 
উঠবে। মটীন্ত মিলবে যে গুবুবই কৃপাব । তবে হ্যাঁ, সদগুব পেতে হবে, তিনিই 
সফল কবতে পাবেন সর্ব অভীন্ট 1” 

তাল্পতপা গুটাইয়া সাধু আবাব 'ফাঁবষা চাঁললেন গঙ্গাব দিকে । 
অমবদাস তখন বিষাদাঁথন হাদষে নীববে বাঁপষা ভাঁবতেছেন ৷ সাধুব কথা তে 

মিথ্যা নষ। জীবন ভাবষা যত কিছু সং কাজ ও ধর্মাচবণ 'তাঁন কাবধাছেন, তাব 
সব কিছুই যে ীনবর্থক। গ্রুবুকবণ ও দীক্ষাব অভাবে ধাহাব দেহশগদ্ঘটি হয নাইঃ 
মুক্তি কথা, পবমণ্রাধিব কথা তো তার কাছে সুদূবপবাহত ! 

নিজেব গৃহে ফাঁবষা আদিষাছেন অমবর্দাস। কিন্তু মন তাঁহাব ভাবাররান্ত, 
বেদনাহত। সাধুব কণ্ঠে সোঁদন যে আপ্রর্ সত্য উচ্চাবিত হহষাছে, বাব বাব তাহাবই 
অনুবণন চাঁলষাছে অন্তবে । 

দোঁদন আঁত প্রত্যুষে জপ ধ্যান সাবিষাঃ বাঁড়ব ছানদেব এক কোণে নীববে বাঁসবা 
আছেন অমবরধাস, হঠাৎ কানে আদিল সুমধুব নাবশীকণ্ঠেব এক অপূর্ব স্তবগ্বান। এ 
গানেব সংবেদন উত্তাল কাঁবধা তুলল সমগ্র সন্তাকে। গুবুকুপাব সংধানীষ্ত এই স্তব- 
“গানে প্রাতাট পদ তিনি উৎকণ্ণ হইযা শুনিতে লাগিলেন 

পবম প্রভু বসে আছেন তাঁব সিংহাসনে 
অমৃত স্ববূপ হযে 
1ক ক'বে পেশছুবে তাঁর চবণ তলে 
না মিলে যাঁদ সদগুবৃর ক্পাব হাওয়া 2 
কোন ভেলা কোন খেষা তবাই পোৌছুবেনা ওপাবে। 

স্বর্ণমষ প্রাচীরে বোন্টত আমাৰ প্রতুব প্রাসাদ, 
ভেতবে বষেছে তাব মুণিমুক্তো হাঁবেব পাহাড, 
কি ক'বে পেছুবে সেথাষ গুবুদরত্ত মই ছাডা ০ 
গুবুধ্যানেব ভেতব 'র্দ'ষে চলে যাও প্রভুব সকাশে, 
গুবুব আলোকে দর্শন কব তাঁকে । 

সদগুব্য ছাড়া জানেনা যে আব কেউ 
খেষা পাবাপারেব কৌশলা সদ্ধান। 
গুরু-বৃপী তবণী সহাষে ঘটবে তোমাব উত্তবণ । 

পাবে তোমাব চিবাঁদনের ধ্যেষ সেই পূর্ণ দ্বকূপকে ! 
এই স্তবগ্ানের সঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে মধানব্যন্্ী ববার্ সুব তাল লষেব অপবৃপ এক 

মোহজাল বন্তাঁবত হইযাছে চাঁবাদকে। 



২৭২ ভারতেব সাধক 

প্রাণ গলানো স্তবগাথার 'ভিতব (দিয়া কে ছড়াইতেছে এই স্বীয় আনন্দধাবা ? 
অমবদাস তাড়াতাড়ি নিচে নাঁগযা গেলেন, খোঁজ নিয়া জানলেন, এই ভজনসংগীত গীত 

হইতেছে তাঁহাবই ভ্রাতাব গৃহে । কিছ্যাদন পূর্বে ভ্রাতাব এক পত্র শিখগুব অঙ্গদের 
কন্যা বাব অমবো-কে বাহ্ কবিয়াছে, সেই নববধূব কণ্ঠেই শোনা ?িযাছে এই অপবূপ 
জতবগান। অভ্যাসমতো প্রাতার্দন ভোবে উঠিষা ববাব সহযোগে সে এই স্তবগান সম্পন্ন 
করে, তারপব ধুর কবে গৃহকর্ম । 

মেয়েটিব সহত তখাঁন সাক্ষাৎ কবেন অমবদাস। প্রশ্ন কবেন। “মা, বল তো কার 
কাছে শিখেছো তুমি এই অপূর্ব সংগীত ৮" 

“আমার বাবাব কাছে, গুব অর্গদেব কাছে” ললঙ্জভাবে উত্তব দেয় সে। 
কোন্ এক ?দব্য আনন্দেব ম্লোতে অমবদাসেব মনগ্রাণ উদ্বেল! সেই মুহর্তে 

[তান উপ্লাব্ধ কাঁবলেন, যে সদগুবূব আশ্রষেব জন্য ?তাঁন এত বাগ্র হইয়াছেন, সেই 
গুরু অঙ্গদ ছাড়া আর কেউ নয়। ঈশ্বর 'চাহ'ত এ মহাপ[বুষেব চবণেই কারবেন ?তান 
আত্মসমর্পণ, যান্রা কীববেন পবমা ম্বান্তব পথে । 

কযষেকদিনেব মধ্যেই বিবি অমরোশকে সঙ্গে নিযা অবদান উপাস্থিত ছন গুবু 

অঙ্গদেব ধর্মসভায় * দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গে হদষে জাগিয়া উঠে নৃতনতব চেতনা, নৃতনতর 
প্রত্যয়--এই যে তাঁহার সদ্গ্রব্' তাঁহাব ইহলোক পবলোকের ঈশ্ববাঁচীহত মহান্ 
কাণ্ডাবী, এই কাণ্ডাবীর হাতেই জীবন-মবণেব সকল ?কছ? দাঁধত্ব অপণ কাবা নিশ্চিক 
হওয়া যায় । 

গুবু অঙ্গদেব চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা । এতদিন পরে উত্তব সাধকের দশনি, 
তান পাইয়াছেন, ?শখমণ্ডলীব ভাবষ্যং নেতা দৈবযোগে আসিষা ধবা দিষাছেন তাঁহাব 
কাছে। সোংপাহে দুই বাহ্ গ্রসাবণ কাঁবষা গুব্ মহাবাজ আলিঙ্গন দিলেন অমবদাসকে, 
চিবতবে 'দিলেন তাঁহাকে আশ্রয় । উত্তবকালে এই অমবদাসেরই অভ্যুদয় আমবা দেখি 
গিখ সম্প্রদায়ের তৃতীষ গুবৃবূপে । 

ধাঁ্ধ ও 'সাম্ধব যে আলো অমবদাস তাঁহাব তপস্যাপৃত জীবনে গ্রজবাীলত কবেন 
উত্তরকালে তাহা অর্গাণত শিখ সাধককে পথ দেখাইযা চাঁলয়াছে, পেশছাইষা দিয়াছে 
ম্বান্তর তোবণ-তলে | 

অমৃতসবের নিকটবর্তঁ বসবকা গ্রাম। এই গ্রামে, ভল্ল গ্রেণীর এক ক্ষাঁতুয বৃদে 
১৪৯৭ খনম্টাব্দে অমবদাস ভূমিষ্ঠ হন। পিতার নাম তেজভান্, মাতা--ভন্ত কাউব । 

পিতার তিন প্রথম সন্তান । কৃঁষর জাম ও পৈতৃক ব্যবসায় হইতে যে আয় ছিল 
তাহা দিয়া বেশ সচ্ছলভাবেই সংসাবের ব্যষ 'নর্বাহ হইত। অমবদাসেব বয়স, 
যখন চাল বংসব, তখন তাঁহাব ববাহ হব । নিষ্ঠাবান: ভন্তগৃহ তাঁহাদেব। পরী 
অনসাদেবীসহ অমবদাস দৈনান্দন জীবনে বৈষবীয় আচাব অনূষ্ঠান অনুসবণ কাঁরয়া 
চাঁলিতেন। 

দুই পদ্্ঃ দুই ফন্যা ও অন্যান্য আত্মপবিজনসহ ধনে জনে পূর্ণ ছিল তাঁহাদের 
গ্হ। এই গৃহেব দরজার আগিয়া আতাঁথ ও দখথী মানুষ কখনো 'ফাঁরয়া বাইত না ॥ 



শিখগদুব? অমবদাস ২৭৩ 

দবশেষ কাঁবযা বৈষ্ণব সাধু-সন্তদেব সাহায্যদ্দানে অমবদাস ও তাঁহাব পত্নীর উৎসাহেব সীমা 
ছিল না। 

সে-বাব গঙ্গাতীব হইতে ফাববাব পথে দীক্ষা গ্রহণেব ষে আকুতি অমবদাসেব অন্তবে 
জাগ্রত হয, ঘটনাচক্রে তাহাই তাঁহাকে টাঁনিষা 'নষা যাষ গুবু অঙ্গদেব সকাশে | নূতনতর 
সাধনপথে শুরু হয তাঁহাৰ আভষান্রা ৷ 

খাদুবে আঁসষা গোড়াতেই এক 'বাঁচন্র আভজ্ঞতা ঘটে অমবদাসেব । গুবহ অঙ্গদেব 
বসইকুঠিব খ্যাতি তখন সকলেরই জানা ছিল। সম্প্রবাষেব প্রথামতো ভন্ত শিষ্যেবা এই 
কুঠিতেই একসঙ্গে এক পঞ্জাস্ততে বাঁসষা ভোজন কবিতেন, আব সবাব জন্য ঝ্ধন কবা 
হইত একই বকমেব খাদ্য । 

সৌঁদন বসৃইকুঠিতে মাংস বাল্লা কবা হইতেছে । সবাব জন্যই সোঁদন মাংস বুঁটির 
ব্যবস্থা। কথাটি নবাগত ভন্ত অমবদাসেব কানে গেল। "তানি চমাকয়া উাঁিলেন, মনে 
মনে ভাবিলেনঃ ণচবজীবন আম নিষ্ঠাবান বৈষবেব জীবন বাপন কবে এসৌছ । মাছ 
মাংস কোনোঁদন স্পর্শ কাব নি। গুবুব এখানে এসে আজ শেষটায কি আমার মাংস 
খেতে হবে» গনবু তো শুনোছ অন্তর্ধামী। তান কি বুঝবেন না যে আম নিবামিষ 
আহাবে অভ্যস্ত ? আম নূতন এসৌছ, আমাব জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা কববেন না 2 

তাঁহাব এ মনোভাব গুব অঙ্গ্দেব অজানা বাঁহল না । তথাঁন বসুইকুিতে খবব 
পাঠাইলেন, “অগবদাসেব খাওয়া সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা বাখো । তাব জন্য থাকবে 
নিবামিষ ডাল বূটি 1৮ 

এবাব অমবদাসেব মনে উাঁদত হইল নৃতন চিন্তা-_“আচ্ছা, গুবু তো লব কিছয জেনে 
শুনেই আমাব আমিষ খাদ্যেব ব্যবস্থা কবোছলেন। নিশ্চষ তাঁৰ একটা গুড় উদ্দেশ্য 
ছিল। আমাব সংস্কাব ও চিবাচারত অভ্যাসকে ভেঙে গ্ঁড়যে দিয়ে হযতো নূতন 
মানুষ তিন কবতে চাইছেন আমাষ । মূর্খেব মতো আমি তাতে বাধা দিচ্ছি। নাঃ 
যে আশ্রষে এসৌই, সেখানকাব বাঁতিনীতই আঁম গ্রহণ কববো।” 

বসুইষাদেব জানাইয়া দিলেন, আঁমষই তান গ্রহণ কবিবেন । আহাবেব সমষ গুবু 
লক্ষ কাঁবলেন, অমব্দাস তাহাব পূর্ব সংস্কাব মূছিবা ফোঁলতে কৃতসংকঃ্প। সগ্রশংস 
দৃষ্টিতে তাকাইলেন এই নবীন শিষ্যেব দিকে । অমবদামেব মন ততক্ষণে হাচকা হইরা 
উঠিযাছ্ে। হাঁফ ছাঁডযা তান বাঁচিয়াছেন। 

পবেব দন গুরু তাঁহাকে ?নকটে ডাকাইলেন। ্মিতহাস্যে কাঁহিলেন “সবাইকে 
ভাগ কবে দেবাব মতো যে খাদ্য সংগ্রহ কবা যাবে, সব 'শিখেবা এক পঙ্ীন্ততে বসে বা 
খাবে, তাই আমাদেব বীত। 'নিবামিষ আিষেব বিচাব বড নধ, বড় হচ্ছে সেই বিচাব 
যা নিশি দেষ_-সদাই পাঁবহার করো পবেব ধন সম্পদ, পবনাকী, পৰানন্দা, ঈর্ষা 
লোভ আব অহংকাব। 

অমবদাসকে গৃবু ভাষা চাঁবয়া নিলেন কষাঁদনেব মধ্যে । তাবপব নিজেব অনেক 

কিছ সেবাব ভাব, গশখদেৰ ব্যবস্থাপনাব ভাব ন্যস্ত কাবলেন এই নবাগত শিব্যেব উপব। 
ভা সা" (স১)-৯৬ 
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অমবদাসও মনে প্রাণে গ্রহণ কাঁবলেন গুবুসেবার মহান্ ব্রত। উপলাঁব্ধ কাঁবলেন, এই 

সেবাব্রতেব মধ্য দিযাই আত্মাভমান তাঁহাকে নিম্চিহ কাঁবতে হইবে, গদ্বনসন্তাব 

উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে তাঁহাব সর্ব আঁল্তদ্বে। তবেই জদ্মিবে গে: শ্রেদ্ঠ দান গ্রহণেব, 
গান্ত অর্জনের আঁধকার । 

অগ্প [কিছুদিনের মধ্যেই অমব্দাস নিজেকে প্রারতীষ্টত কাঁরলেন একজন একানষ্ঠ 
সাধকবুপে, গুরু এবং শিখ জ্প্রদাযেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবকবুপে । শুধু গুববই নধ, 

প্রবণ শিখ সাধকদেবও গভনব আস্থা ও ঘ্েহ অর্জন কাঁবলেন অমরদাস । 

গোঁবজ্দ নামে এক তন্ত সেবাব গুব; ভাঙ্গদেব ফাছে তাঁহাব এক সমস্যা নিষা উপান্থত 

ছইয়াছে। গোঁবন্দ ধনবান: ব্যন্ডিঃ খাদুবেব কিছু দূবেই এক বিস্তৃত অঞ্চলেব সে 
আঁধকাবী । দশর্ঘাদন যাবং শাঁবকদেব সাঁহত ভূসম্পান্ত িা জাঁটল মামলা চালতেছিল। 
গোঁবন্দেব সংক্প ছিল এই মামলাষ জয়ী হইলে গুরু অঙ্গ ও তঁহাব শিখদেব উপ- 
যোগী একটি জনপদ সে গাঁড়ষা তুঁলিবে । মামলায জয় তাহাব হইযাছে বটে, "কল্তু 
সংবঞ্প অনুযাধী কাজ অগ্রসব হয নাই, নৃতন জনপদ নির্মাণের জন্য যখনই প্রাচীব 
নার্গত হইতেছে, বানর যোগে কে ষেন তাহা ভাঁওয্লা দিতেছে । গোবিন্দেব প্রার্থনা, 
গুরু তাঁহাব 'বিভীতব বলে এই বাধা 'িঘকে দূর কাঁরষা দিন, একবার সেখানে পদার্পণ 
কবুন। 

উত্তরে গুব? জঙ্গদ' কাঁহলেন, “গোবিদ্দ; তোমাৰ রাঁচিত এই জনপদ হবে শিখদেব এক 
উত্তম সাধনকেন্দ্র। এব নির্মাণকার্য তো ব্যাহত হবাব নয । আচ্ছাঃ তোমাব আভষ্ট 
সাদ্ধব ব্যবন্য আমি এখাঁন কবাছি 1” 

অমবদাস সম্মুখেই ববজোড়ে দপ্ডাষমান | তাহার দিকে দণ্টিপাত কাবধা গুরু 
কাঁহলেন? “আমাব প্রাতনিধি হযে অমবদাস বাস করবে তোমার সঙ্গে ৷ তাব উপাচ্থিতিতে 
সব বাধা বিপাত্ত তোমাব দূৰ হযে যাবে । 

সভাব সমবেত চিখেবা সবাই 'বাঁস্মত, সকলেই এ উহার মুখের 'দিকে সপ্রশ্ন দর্ঙ্টতে 
তাকাইতেছেন। এই তো সৌঁদন মান্র অমবদাস গুরুর আশ্রয় নিষাছেন, সাধনভঙজন 
কাঁরতেছেন। ইহাবই গ্ধ্যে এত বড় একটা স্বাকাত গুরু তাঁহাকে দিতেছেন ! 

গুরু অঙ্গদ এবাব স্মিত হাস্যে ?নজেব পাব রুপোয় বাঁধানো যাষ্টাট অমবদাসেব 
হাতে গুীজযা 'দিলেন। কাঁহলেন, “বৎস, আজ থেকে এইটি তোমাৰ রক্ষা কববে, আব 
শান্ত যোগাবে । গোঁবিন্দেব আবব্ধ কাজ অবশ্যই সন্দম্পন্ন হবে ।৮ 

গোবিন্দ ও অমরদাসেব চেষ্টায় সুবম্য একটি শিখ উপাঁনষেশ অচিবে গাঁডযা উঠিল । 

শনর্মাণকার্য শেষ হইলে অমবদ্বাস ইহাব নামকবণ কাঁরলেন গোবিব্দোধাল । ভাবপব 
উভষে খাদূরে আসা প্রণত হইলেন গুব?ুর চবণে । কহিলেন, “আমাদেব একান্ত ইচ্ছা 
আপাঁন এই নূতন জনপদে ছিষে সব শিখ শি্যদেব নিষে দ্থাঁয়ভাবে বাস কবুন। এখন 
থেকে সেট হযে উঠুক আপনাৰ প্রধান কেন্দু 1” 

গুরু এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। কহিলেন, “আমি থাদুর ছেড়ে অন্য কোথাও 
যাবো না। গোবিন্দঃ তুঁঘ আমার একান্ঠ ভন্ত, আমায় তুম দিজের আরও কাছে 
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পেতে চাচ্ছো। তা বুঝতে পাবাছ। কিন্তু তা সম্ভব নব । আমাবা প্র শিষ্য অমব- 

দাসই স্থাঁষভাবে বাস কববে গ্োোঁবিন্দোয়ালে। অমরদাসেব সঙ্গ পেয়ে তোমার যেমন 
কল্যাণ হবে, তেমাঁন তোমাদেব ঘিবে এই নূতন জনপদে একটা বড় 'শখগোত্ঠীও গড়ে 
উঠবে ।% 

গুবুব সঙ্গ ছাড়া, তাঁহাব সেবা পাবিচ্যা ছাড়া, অমবদাস আব একাঁট দনও অন্য 

কোথাও থাকিতে চান না। অশ্রঃসজল নয়নে কাঁহলেন, “আমাৰ প্রত এমন 'নর্দ্ঘ 

হবেন না, গু । আমা আপনাব কাছে বাখুন, সাধনভজনেব পথ সুগম ক'বে দিন ।” 

«অমবদাস। আমি ভেবে বেখোছ, খাদূর ও গ্োবন্দোয়ালে দুই স্থানেই তুম 
ধাকবে। বান্নে থাকবে গোবিন্দোবালে। আব দিনে খাদ্দবে আমার সেবাকর্মে। এই 
দুই ছ্থানে ছুটাছুটি ক'বেও তোমাব সাধনভজন ও গুবনুসেবা অব্যাহত থাকে 'িনাঃ তাব 

পরাক্ষাও এবাব হবে? বধস।” 
গুঝুব এই ব্যবস্থা অমবদাস গশবোধধর্য কাঁবষা নিলেন । বান গোঁবঞ্বোবালে 

নিজ্বেব সাধনভজনে ব্যাপ্ত থাকতেন, আর ভন্ত 'শখদের সঙ্গে ধর্মালোচনা কাঁরতেন। 
পরদিন প্রত্যুষেই ছুটিতেন খাদবেব পথে, সেখানে আপ্রাণ প্রয়াসে করিতেন গুরুসেবা । 

তাঁব এসমধকাব 'দিনচর্ধাব এক মনোজ্ঞ চিত্র দিয়াছেন শিখধর্মের গবেষক এম. এ 

ম্যাকলিফ্ ১ 
“অমরদাস প্রবীণ ভন্ত, তখন প্রা বার্ধক্যেব কোঠাষ এসে পেশিছেছেন । এসমযে 

ভান্ত ও আত্মোৎসর্গেব এক 'দব্য বিভা যেন ছাঁড়ষে থাক্তো তাঁর চারাদকে। 
এান্রেঃ ভোব হবাৰ এক ঘস্টা আগে গোবিন্দোষালে 'তাঁন শব্যা ত্যাগ করতেন । ভজন 
-কৃত্যাঁদ সেবে ছুটে যেতেন পুণ্যতোষা 'বপাশা নদীতে । সেখানে এক বৃহৎ ভাণ্ডে 
গরুব নিত্যকাব প্লানেব জল সংগ্রহ কবতেন। তাবপর ছুটে চলতেন খাদূরেব দিকে । 
“অর্ধেকটা পথ আঁতক্রান্ত হবাব সময় জপজীব স্তবগদুলো তাঁব শেষ হয়ে যেতো। 
-খাদ্বে পৌছে গুবৃকে পান কাঁবষে 'আশা কি ওষাব' ভজন সংগীত ভাঁভরে তানি, 
শ্রবণ কবতেন। ৮ 

“তাবপব শৃব্ হতো শিখ ভঞ্জদের বসুইকুঠি সংক্রান্ত কাজেব পালা । রান্নাব জন্যে 
কুযো থেকে জল তুলতেন ভ।বে ভাবে; জবালান? কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনতেন পাশের বন 
থেকে, বাসনপন্র মেজে ঘষে কবতেন পবিচ্কাব। 

“ীবকেলে ধর্মসভাষ বসে পাব 'সোদব' তিনি শ্রবণ কবতেন। তা সমাপ্ত হলে 
যোগ দিতেন শিখ ভন্তদেব সাধ্থ্য প্রার্থনা । তারপব গুরুর পার্দদম্বাহন কবতেন 

-বৃহহক্ষণ ধবে এবং তাঁকে বিশ্রামাগ্াবে পাঠানোব পব, বাঁদষোগে আবাব পদব্রজে ফিবতেন 
নিজেব বাসস্থান গোবিন্দোষালে। পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাক্তো গুবুর স্মবণ 
মনন, জগ এবং ভজনসংগীত । প্রাতীদন ভোরে গোটা পথেব মাঝামাবি "স্থানে এসে 

“যেখানে প্রাষই ?তাঁন তাঁব ভরপজী সমাপ্ত কবতেন সে স্থানাটকে ভন্ত শিখেবা বলতেন, 
ম্দমদমা, অর্থাৎ যেখানে সাধক অমবদাস তাঁর দম ছাড়বাৰ একটু অবকাশ পেতেন। পাব, 

৯ ম্যাঞ্স আর্থব ম্যাকালফ: * দ্য শিখ রালাজষন, ভল্য-২ই + ৭, 
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হ্থানাটকে গ্ববণ্দৰ ক'বে বাখাব জন্যে পববতীবালে একা মীঁজ্দব _নর্াণ কৰা হযেছে । 
আজো বহু; ভীন্তপবাণ িখ নবনাবী দমদমাব এ মান্দর দর্শন কেন, বিদ্ধ সাধক 
অমবদাসেৰ পান স্মতি কবেন অনুধ্যান 1৮ 

সাধক অমরদসেকে কেন্দ্র কবষা এসমযে গোঁবিন্দোয়ালে একটি সংসন্বন্ধ দিখগোষ্ঠী 
গাঁড়বা উঠে । অমবদাসেব গুবনিত্ঠা ও জঈবনসাধনা তাঁহাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাই্লা 
তোলে । 

অমবদাস অতঃপব তাঁহাব স্বগ্রাম বসবকাব বাঙ্গ উঠাইয়া দিষা সপাঁববারে গোবিন্দো- 
যালেই বাস কাঁধিতে থাকেন । 

সেবার পাঞ্জাবেব পূবরঞ্চলে অনাবংষ্টির ফলে তীর খবা চাঁলবাছে। নদী নালাব 
জল কাঁমধা 'গবাছে । পকুবগীল শৃহ্ক, কাঁধ জিব মাঠ ফাটিয়া চৌঁচিব। ঘাস- 
পাতাব অভাবে গবু মাহৰ মাঁবতেছে, দুঃদ্ছ জাঠ কৃবকদেব নধ্যে উঠিয়াছে হাহাকাব। 

খাদংবেব অনাঁতুবেই তপা নামক এক পাধূব বাস। নিয় শ্রেণীব কাহিরা জাঠেবা 
তাহাকে কিছ;টা ভয ভাঁও কবে । এ মহা বিপদে তাহাবা সাধুব শ্রবণ নেব, বলে, সাধুজা 
ক্ষেতে ধন্য সব পণড়ে খাক্ হয়ে গেল । গ্রব; মোষ তো অনেক মবেছে, এখাব মানুষও 
মববে না খেতে পেয়ে । আপাঁন তো অনেক তুক্তাক্ জানেন । বাদ পারেন 'ধগংগীব 
বরষ্ট নামষে দন, আমাদের প্রাণ বাঁচান ৮ 

তপাসাধ, অনেক দিন যাবও গদুবু অঙ্গদের প্রাত ঈর্ষাপবাষণ । এবাব অগ্গদকে জব্র 
কবাব সে একটা ফণদ্দী আঁটঘা বসে। বলে, “বৃষ্টি আম নামাতে পাব, তা ঠিক। 
িদ্ভু তোবা তো আগাব মূল্য বাঁঝস নি এতাঁদন। আঁম এত উপবাস, যোগ তপ 
কাছ, মাথায জটা বেখোছি, তব; তোবা আমায মান্যি কাবস না। তোবা ভিড় কাবস 
গ?বদ অঙ্গদেব সভাব । সেখানে বদূইখানাব সামনে গেলেই খেতে পাওধা বায়, আব 
সভা ধষেছে কত আলো বোশনাই হাঁস গান। তাই এ দিকেই তোদেব বোঁক। বেশ 
তো, অঙ্কে বল, সে তোদেব জন্য বৃষ্টি নাঁমষে দিক । আব যাঁদ সে না পাবে আমিই 
নামাচছি। 'িচ্তু তাব আগে গুবু অঙ্গকে এখান থেকে দুবে চলে বেতে হবে|” 

মুর্খ কাঁহরা জাঠেবা উল্লাসত ছইধা উঠে। বলে, “বেশ আমবা গনুবু অঙ্গনের 
কাছে ?গবে এখাঁন একথা বলাই 1” 

তপা নাধুর শত, “গুবু অঙ্গদ এম্থান ত্যাগ বরুক। তাহলে চাঁত্ব ঘটার 
ভেতবেই আম ব্ান্ট নািষে দেব তোদেব জন্য ।” 

জাঠেরা দল বাঁধযা খাদ:বে উপাদ্থিত হব, অন্গদকে জানাব সকল কথা । 
অন্ধ উত্তর দেন, “এ দযেখকণ্টের মধ্য দিষে ভগবান: আমাদেব পৰীক্ষা করছেন । 

তাঁব ?ববান উল্টে দেবাব চে্টা কেন আগ কবতে যাবো ? বেশ তো, তগা সাধূ যাঁদ ভা 
প্মবে তাহলে দে রুবক । আন আমি এখান থেকে চলে গেলে বাঁদ বৃষ্টি নামে, তোমাদের 
সবাব কল্যাণ হধঃ তবে আমি সানন্দে এখান থেকে চলে ধাঁট্ছি।” 

প্রবীণ শিখ নেতা ভাই বধা উত্তো্রত হইথা উঠলেন, “তপা সাথ: এই গবীব . 



থর অমব্দাস ২৭৭ 

শনবক্ষব জাঠদেব ঘা ইচ্ছে তাই বোধাচ্ছে । এটা চলতে দেওয়া ষাষ না। এখান এব 
প্রাতীবধান আমবা কববো 1 

ক্ষমাসূন্দব দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুবু অঙ্গদ দ্লিগ্ববে বলেনঃ “ভাই বুধা, তুি বিজ্ঞ 
ও প্রবীণ । জানো তো, আমাদের ধর্মের প্রধান উপদেশ হলো, পাপী আব অপবাধীকে 

মার্জনা কবা 1” 
[িখদেব দিকে তাকাইযা গু? কাহলেন, “আমি আমাব সিদ্ধান্ত স্থির কবে ফেলেছি। 

আম এই মৃহূর্তে এ স্থান ত্যাগ ক'বে চলে যাচ্ছি। তোমবা সব শান্ত হযে থেকো |” 
গুবু তৎক্ষণাৎ খাদৃব ছাঁড়ষা চীলয়া যান, দুবে পাহাড়েব কোলঘেষা এক অবণ্যে 

গ্রহণ কবেন আশ্রষ ৷ 
এঁদকে ভণ্ড সাধ্ তপাব তগোবল বুঝা গেল। বৃষ্টি নামানো দা পর্যবাঁসত 

হইল হাস্যকব ব্যর্থতাষ ৷ 
পবাঁদন প্রভাতে খাদূবে উপস্থিত হইযা ভন্ত অমবদাস দেখেন+ গুব? সেখানে নাইঃ 

দূর অবণ্যে নিজেকে সবাইযা 'িষাছেন। 
ক্ষোভে ক্রোধে অমবদাস গীর্জধা উঠিলেন। জাঠদেব ডাঁকষা কাঁহলেন। “তোবা 

শুধু মূর্খ ই নষ। কাণ্ঠজ্ঞানও তোবা হাঁবষোছস । এ ভন্ড তপা সাধুব ভাঁওতায ভূলে 
তোবা গুব্দ অঙ্গদেব মতো মহান: পুরুষকে হাবিয়োছস। ওবে মাঁটিব প্রদীপ আব 
সূর্ষেব তফাতও তোবা বুঝতে পাবিসনে? এমানতেই কর্মদোষে তোবা দদার্দনে 
পড়ৌছিস, এবাবকাব এই ক্কুকর্মেব ফলে আবো দুগগণত নেমে আসবে তোদেব ওপব 1” 

জাঠেবা উত্তোজত হইষা ছযঁটষা যাষ তপা সাধুব কাছে, বলে, “তোমাব চত্রান্তে 
ভুলে আমবা গুব্ অঙ্গদকে হাবালাম । দুর্দিনে তাঁব বসুইখানাষ গিষে দুমুঠো খেতে 

* পেতাম সে সুযোগও বইল না। এদিকে তোমাব বৃষ্টি নামাবাব ক্ষমতাও আমবা বুঝে 
ফেলেছি” 

তপা তাহাদেব বুঝাইযা সুঝাইষা সমধ নেষ, বৃষ্ট নামানোর জন্য অনেক কিছু 
তুকতাক সে কাঁবতে থাকে । 

এবাব জাঠদেব সবাইকে ভাকিষা অমবদাস বলেন, “তপা যাঁদ তপোবলে বাচ্টিই 
নামাতে পাবব, তবে সে তোমাদের দুযাবে দুষাবে ভিক্ষে ক'বে বেড়া কেন? তাৰ 
অইমিকা, কাম ক্রোধ কিছুই আজো যাষাঁন, ভণ্ডাঁম নিষে পডে আছে । এ হেন লোবেব 
কুহকে ভুলে তোমবা গুবু অঙ্গদেব মতো মহাতআ্মাকে দূবে সবে যেতে দিষেছো 1৮ 

উত্তোজত জাঠেরা এবাব তপা সাধ্ৃকে ধাঁবষা মাবাঁপট কবে, খাদবে হইতে তাঁহাকে 
তাড়াইয্য দেষ। অতঃপব জাঠ ও 'শখদেব এক মালতি দল গুবু অঙ্গদেব অবশ্য 
আবাসে গিষা উপস্থিত হয, ক্ষমা প্রার্থনা কবে তাঁহাব কাছে, খাদুবে ফিবিধা আসাব 
জন্য বাব বাব গিনাতি জানায | 

তপা সাধুব শাস্তির কথা শনিধা গুবু ক্ষুব্ধ হন। অমব্দাসেব দিকে তাকাইযা 
বলেন, “আম দেখতে পাচ্ছি, আমাব ঘানগ্ঠ সালিধ্যে থেকেও আমাব সাধনাব মূল বথা 
তোমবা এখনো হাদয়ন্গম কবো নি। সে মূল কথাটি হচ্ছে-- শান্ত দহনশীলতা এবং 



হণ ভারতের সাধক 

ক্ষমা, দেখতে পাচ্ছি প্রকৃত সাধনাব ফলে এবং দুঃসহ দইথেব দহনে যে সহনশীলতা 
আসে, তা তোমার জীবনে এখনো আসে ন। তপা দাধুব ভণ্ডাঁম দমন কবতে গল্পে 
ষে কাজ তুমি করেছ তার পেছনে বয়েছে একদল মূর্খ জনতাব কাছে বাহবা নেবাব 
গোপন ইচ্ছা । প্রকৃত শিখ সাধককে আবো পাঁবশচ্ধ হতে হবে, অমবদাস 1” 

গ/বুব চবণে পাঁতত হইয়া অগরদাস বার বাব মাগিলেন ক্ষমা ভিক্ষা । কবজোড়ে 
কাঁছালেন, “এবাবকাব মতো এ দাসকে ক্ষমা কবুন গুবুজী । এব পব থেকে চেষ্টা 
কববো আপনাব উপদেশকে জীবনে বূপাধিত কবতে 1” 

প্রশান্ত কণ্ঠে গুব; কহিলেন, “অমবছাস, ধৈর্ব ও লহনশীলতাব ধাঁবদেব মতো হও । 
দুঃখ কম্টেব বাড়ে মূখে দাঁড়ষে থাকো পর'তেব দৃটতা ঈনযে ৷ হাদষে সদাই স্চষ 
ক'বে বাখবে ক্ষমাব এমবর্ধ। আব তোমার প্রাত যে যত অন্যায করুক না কেন তাব 
কল্যাণ সাধনে থাকবে সতত উদ্মুখ। সত্যকাব সাধকের দৃষ্টিতে থাকবে সমদীর্শতা+ 
সোনা আর ধ্াঁল ম:ষ্টিতে পার্থক্য সে করবে বেন? নর তাৰ ভেতব দিষেই হয জাবন 
সাধনাব শ্রেষ্ঠ বিকাশ। হারে আর মুক্তোঃ দেখতে কত ক্ষ, কিন্তু তাব মূল্য ?কি 
বিপুল! বৃক্ষেব একটা ক্ষতু্র বীজ কি বিরাট বনস্পাঁততে পাঁধণত হয দেখেছো তো ?” 

অমবদাস্ প্রভীতকে সঙ্গে নযা গ;বু আঙ্গদ আবাব খাদবেব দিকে বওনা হইলেন। 
পথে পাঁড়ল ভইবো নামক এক গ্রাম। এই গ্রামে গ্ব; অঙ্গদের এক প.ুবাতন বন্ধ 
বাস কাঁবতেন। নাম তাঁহার ওয়ান । গুঝুব আগ্রমন সংবাদ শ্যানষা তান ছঃটিলা 
আিলেন, পবম সমাদবে নিষা গেলেন তাঁহাব নিজেব ভবনে! আঁতাঁথদেব পাঁবতোষ 
সহকাবে ভোজন করানো হইল । 

এই সময়ে ভাবাঁবষ্ট অবদ্থার অমবদাস সহসা বলবা উঠিলেন, "৭থওযানেব মতো" 
হদষবান্ ব্যান্ড বড় কম দেখা যাক্ন। তদ:পাব 'তাঁন আগাদেব গুবুব পূর্বতন বজ্ধ্ু । 
কিন্তু দেখাঁছ, তাঁর কোনো পনু্সন্তান নেই। আহা, দুর্ভাগ্য তাঁব দুব হোক, আঁচরে 
একাঁট পদ্্রবন্্ তাঁন লাভ কবৃন 1৮ 

সঙ্গী িখ ভন্তেবা সবাই চর্মাকয়া উঠলেন, এ 1ক অন্ভুত কাণ্ড অমবদাসেব। গ্বু 
এখনো জীবিত, পঃধ; জীবিত নয সশরীবে লদ্মহখে [তান দণ্ডায়মান । আব অমবদাপ 
কিনা তাঁছাবই কাছে দাঁড়াইফা খিওয়ানকে বর 'দিতেছেন-_একটি পন লাভ হোক তাঁব। 
তবে ক গু ভূমকা গ্রহণের আভলাষ তাঁহাব হইযাছে? এ অহিকা তো ভালো নয় 1 

ইতিমধ্যে অমবদাসেবও হণ আদসিযাছে। বুঝিতে পাঁবিষাছেন গুব্যব সাক্ষাতে এ 
ধরনেব উত্ভি কবা শোভন হয় নাই। শষ তাহাই নষ, গঢুবুব উপদেশেব অবমাননাই 
তান কবিধাছেন। এখনো প্রকৃত সংযম তাঁহাব জীবনে আসে নাই । 

কবজোড়ে বব কাছে 'তাঁন ক্ষমা ভিক্ষা চাহলেন। দ্লেহপণ* স্ববে গর 
সাচতরনা দা কহিলেন, “অমরদাস শান্ত হও, এতে তোমাব কোনোই দোষ নেই। হা? 
তাহলে সর্ব সমক্ষেই আমাকে আসল কথাটি বলতে হচ্ছে । আগাব আলো তোমাৰ 
ভেতরে প্রাণ্ট হযেছে; বস । এখন থেকে মাঝে মাঝে তোখাব ভেতব দিয়ে আমাব 
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কথা, জামার তত্ব ফুটে বেবুবে । কাজেই; কোনো কিছু বলাব সময তুম হযেশষাব 
থেকো 1৯ 

খাদুবে পেখছিবাব কিছুদিন পরে গর অঙ্গ একাদিন অন্তবঙ্গ সহচবদেব কাছে 
অমরদ্ীসেব প্রশংসা কাবা কাঁহলেনঃ “তোমবা দেখবে, উত্তবকালে অমবদাস বহু মহ 
কাম? নবনাবাঁকে উদ্ধার কববে ৷ ভাব জ্ববূপ আমি বুঝে নিষেছি। তার চোখ দুটো 
ধন্য, তা দিয়ে দে দর্শন কবে সদ্ঢুবুকে ৷ হাত দুটো নিষত কবেন গুরুসেবা । 
তাব চরণযূগল ধন্য, তা সন্যাই তাঁকে বহন ক'বে নিবে বাষ উচ্চকোটির মহাত্বাদেব 
কাছে। তার কান দুটো ধন্য, তা দিয়ে শ্রবণ কবে ভগবানেব পুণ্যমষ প্রশীস্ত | 

তাব জিহা ধন, তা দিয়ে নিবন্তব দে উচ্চাবণ ক'বে চলেছে নানকর্জীব মধুমষ স্তব 1” 

পাশে দাঁড়ানো প্রবণ ভঙ্তেরা গুবুব মুখেব এই কথা শনষা বাস্মত হইষা 
খেলেন। সাধক অমব্দাসেব মাহাত্থ্য তাঁহাদেব কাছে সৌদন আবো স্পন্ট হইবা উঠল । 

গুরু অঙ্গদের একটি প্রথা ছিল- প্রতি ছব মাস অন্তর মন্ডলীব শ্রেষ্ঠ শিখ ভক্তকে 
তিনি একটি স্মানস্চক জোব্বা দান করিতেন । অমবদ্ধাসেব ভাগো মাঝে মাঝে 
উপস্থিত হইত এই বিশেষ জন্মান। যে দব জোব্ব তিনি পুবস্কাবংপাইতেন সব- 
গৃলিই পবম পাবিতজ্জানে মাথার জড়াইরা রাখতেন । এভাবে মে তাঁহার মাথায জমিষা 
উঠে পারিচ্ছদের এক বৃহ স্তুপ | ঈর্যাপবাষণ ভত্তবা কাত, “অমবদাসেব সব কহুই 
উদ্ভট । মাথাটা আল্রকাল ও"র খারাপ হযেই গিষেছে 1” 

প্রকৃতপক্ষে গর্ত কায গুব্খতপ্রাণ অমরদাস ধীবে ধাঁরে পাবিণত হইতেছেন 
এক উচ্চকোটির সাধকে । মুক্ত, গংষতসনা বাকৃসিম্য মহাপ্রবৃষবূপে ঘটিতেছে 
তাঁহার আতন্তর বিবর্তন! এসময়ে দাধনাব গভাঁবে সতত থাকিতেন নিমল্জিত, আব 
বাঁহবন্র জীবনে গুরুসেবা, আত্ঘাণ আর জনসেবাষ তান সদা নিবিত । 

একবার দীর্ঘ পাবরাজনের পর গুবু অঙ্গদেব পাষে একটি মাবাজুক ঘা হব এবং 
কিছুদিনের মধ্যে সেঁটি পাকিষা ষাষ। গুবুব পদসেবা কবিতে বাঁসষা এ অবস্থাটি 
অমবদাসের নজবে পড়ে । প্রশ্নের উত্তবে গুব- বলেন, “হবতো এ ঘায়ে পৃ জমে 
উঠেছে, তাঁর বেদনায় কষেক বাত যাব আমার ঘুমও হচ্ছে না?» 
তাং বেদনাব উপশম কি কাঁবল্লা কবা বাধ অমবদাস ভাবিতে লাগিলেন | তাব- 

পব পন্থা স্থির কাঁবতে দোব হইল না । ঘাষেব মুখে নিজেব মুখাঁট লাগাইযা সবটা 
পনর কত শষয়া নিলেন । ব্যথা তখনই কমমিষা গেল আবাম পাইবা গুবঃ নিব 

অমবদাসেব গুবুজেবা । 
পবাদন প্রসম্নমনে গুবু বলেন, “অমবদাস, দেবানিষ্ঠা দিষে তুম আমাব কিনে 

নিষেহছ। তুমি আমাক কাছ থেকে তোমাব ইচ্ছামতো বব চেষে নাও 1 
উত্তরে অমবদাস বলেন। “গুবৃজী, আম জীন আপাঁন বপূল ষোগাবভাতির 

১. এম এ" ম্যাকাঁলিফ £ দ্য শ্িধ রালাভ্ষন, ভলন্য ২ 



২৮০ ভারতেব সাধক 

আঁধকারী । আম চাই আপাঁন নিজের দেহে এসব দুঃসহ বোগ আব ভোগ কববেন না। 
আপান শান্ত বলে দেহ থেকে রোগকে কববেন নিচ্কাশিত। আপনাব বোগ্রভোগ আব 
কাতবোন্ত আম কোনোমতেই সহ্য কবতে পাঁরিনে ।” 

“তা হয় না অমবর্ধাস। দেহের সুখ ও অসুখ দুইই ভগবানের দান। এ দন্টোই 
সমানভাবে গ্রহণ কবতে হবে তাঁর হাত থেকে! ববং অসুখের জবালাকে আম উপকাবী 

বঞ্ধ; বলে মনে কাব, তা বেশী ক'বে আমাদের স্মবণ কাঁবষে দেব উদ্ধাবকাবাঁ ভগবানের 
বথা 1” 

জবা ও ব্যাধিব আক্রমণে গৃবু অঙ্গদের দেহ কিছুদিন যাবৎ জার্ণ হইযা আসতেছে । 
একাঁদন তিনি অন্তবঙ্গ শিষ্য ভন্তদেব ডাকিয়া কহিলেন, “ণসম্ধ লন্তেবা যেন ভগবান: গ্রোবত 
মেঘমালা । নানা আকাবেব দেহ ধাবণ ক'বে তাঁবা কল্যাণ বর্ষণ কবেন জনসমাজে । 

তারপব একাঁদন 1বলীন হযে ধান লোকচক্ষুর অন্তবালে। পাঁবচ্ছদ বদলানোব মতো 
দেহাঁট বাব বাব তাবা বদলান বটে, 1কচতু আত্মা থাকেন 'নার্বকাব, অক্ষ, অব্যয় । 
এবার কিন্তু আমাব এ জীর্ণ পাঁবচ্ছদটা বদলে নেওয়া দরকাব ৷ কিচ্ছু তোমবা ভেবো 
না, এই আত্মাব সঙ্গে আত্মীযতার যোগবঞ্ধনে যাবা বাঁধা পডেছেন। তাঁবা আমায় সব 
সমযেই পাবেন তাঁদের পাশে ।” 

শিষ্যবা বাঝলেন, গুঝ্ব বিদায় আসল । স্বভাবতই মন তাঁহাদেব বেদনায় 
ভাবান্রান্ত হইযা উঠিল । 

গুঝুব দেহান্তেব পবে কে তাঁহাব সাধন-এম্বর্ষেব উত্তবাধকাবী হইবেন, কে এই 
ভ্মবর্ধমান গিখমণ্ডলীকে পাঁবচালত কাঁববেন। এই প্রশ্ন তখন অনেকেবই মনে টাদত 
হইতেছে। 

গুবহ অঙ্গদ বিন্তু নিজে মনে মনে তাঁহাব উত্তরাধিকাবী মনোনীত কাবিধাই 
রাঁখয়াছেন । 'তাঁন জানেন, সাধনাব সাফল্য, চাবন্রবল এবং ওদার্যেব গুণে অমব- 
দাসেব জযড়ি কেহ নাই । কিন্তু গুরুব প্রাণেব পব মণ্ডলাব সবাই কি তাঁহাকে দ্বিধা- 
হানাঁচত্তে গ্রহণ কাবিবে? তাঁহাব নিজেব পরন্র্ধধ এবং আবও কষেকজন প্রবীণ শিখ 
অমবদাসকে তাঁহাব যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দিতে তেমন বাজী নয । তাই ই'হাদেব দাষ্ট লমক্ষে 
অমরদাসেব মাহাত্ম্য উদূঘাটনে তিন প্রবাসী হইলেন । 

_. তখন গ্রী্মকাল । কষেকাঁদন যাবং প্রচণ্ড গবম চলিতেছে । ইণদারা ও প.জ্কবিণীতে 
কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। ভোববেলায্ন বিপাশা নদী হইতে ভাঁড়ে কাঁবষা ভন্তেবা যে 
জল বহন কাঁবষা আনে, দিন ভাঁবযা তাহাই সবাই গান কবে। সোঁদন সন্ধ্যাব পব দেখা 
গেল, পানীষ জলেব ভাণ্ড একেবাবে শূন্য ! হঠাৎ কাহারো তৃষ্ম পাইলে জল ব- 
ববাহেব কোনো উপায় নাই! 

গভীব বাতে দেখা দিল এক প্রচণ্ড ঝড়। ব:ঘ্টপাতও চাঁলল বেশ কিছুক্ষণ বাবং। 
গ্রতাঁদন পৰে ঠাণ্ডা পাঁড়ধাছে, সেবক ও ভক্তেবা সবাই গভীব 'নদ্রাষ আভভুত হইলেন । 

এমন সমযে গব: অঙ্গদ ধয্যাষ উঠষা বাঁসলেন, দুই পুধকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া 
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কহিলেন, “আমাৰ প্রবল তৃষ্য পেষেছে । এখন কি কবা যায? ঘবে তো দেখাঁছ, এক 

ফোঁটা পান নেই । এই গভীব বাতেব অন্পকাবে কে বপাশা থেকে জল আনতে 

-পাববেঃ বল তো » 

পূন্নেবা আবামে নিদ্রা দিতেছেন, ডাকাভাঁকব পব পাশ 'ফাবধা শইলেন। ভল 

আনা বিষষে কোনো উচ্চবাচ্য কাবলেন না। 

অমবদাসেব ঘুম ইতিমধ্যে ভাঁঙষা যাচ্ছে । তাডাতাঁড় গুবুব সন্মখে আঁদষা 

কাঁছলেন, “নহাবাজ, আপনাব চবণেব দাস ষে এখানে হাঁজব বষেছে। আপাঁন অপেক্ষা 
কবুন, এখনই বিপাশা থেকে আম জল নষে আসাঁছ 1” 

তখন মধ্য বান্নি। ঝড় বাদলে সাবা পথ প্রান্তব অত্যন্ত পাচ্ছিল হইযা গিষাছে। এ 
অবস্থা জলেব ভাণ্ড মাথায ধা বিপাশা হইতে জল সংগ্রহ কবা বড় সহজ কাজ নষ। 

গৃবু কহিলেন, “না অমবদাস: তুমি বন্ধ হযে পড়েছো। এ বষসে এই বাতে 
শব্পজ্জনক বাস্তাষ তোমাব ষাওষা ঠিক নয 1” 

'প্রভু, আপনাব তুষ্জাব জল আনতে হবে, একথা শোনামান্ই যে আমাব ব্যস কমে 
শৃগীষেছে, যূবকেব শান্ত ও সাহস এসে গিষেছে আমাব দেহে । আস এক্ষ্যান আল িষে 
আসা |” 

দ্রুতপদে বিপাশাব তাঁবে 1গষে উপস্থিত হন অমবদাস। গবুব জন্য পানীষ জল 

সংগ্রহ কবিষা ভাশ্ডাঁট কাঁধে তুঁলিষা নিলেন; তাবপব অস্ফুটস্ববে জপজাী গাঁহতে গ্রাহিতে 
ফাবষা চঁলিলেন খাদুবে । 

নগবেব উপান্তে একদল জ্োলাব বাস। তাহাদের ঘবেব পাশে বহুসংখ্যক গর্তঃ 
এগহাঁলিতে পা বাখিষা তাহাবা তাঁত বোনে? বাাঁঘ্টতে এই গর্তগুলিতে জল জাঁমযা 
শগষাছে। পথ চাঁলতে চাঁলতে গর্তান্ছিত একাঁটি বাঁশেব খণ্টটতে অমবদাসেব পা সজোবে 

ধাক্কা খাধ আব সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে তান মাটিতে পাঁড়যা যান। কিদ্তু এত ছু, সত্তেও 

জলেব ভাণ্ডাট তান ছাডেন নাই, ?কানোমতে উ“চু কাঁবষা ধাঁবষা বাঁথষাছেন । 
এত বাত্রে কিসে শব্দ 2 চোব ডাকাত কেউ নয় তো ? জোলাবা দ্বাব খালযা বাহিব 

হইক্সা পডে। নিকটে আসিধা দেখে, এ যে গুব; অঙ্গের বাঁষান: চেলা অমবদাস, 
পানীষ জলেব ভাঁড নিষা আশ্রমে ফাবিতেছে। 
পাঁবাচিত এক জোলা বমণী বাঁলতে থাকে, "যাক, বাঁচা গেল, চোব ডাকাত কেউ 

নধ। এ সেই বৃডো অমবদ, দনবাত পাগলেব মতো গুবুব আশ্রমেব জল টানছে, লাকডি 
নিষে আসছে । অথচ দিজেব স্্রীপাত্রেব দিকে এতটুকু জব নেই, ক্ষোতি আব কাববাৰ 
ঘুলোষ গিষেছে। কি অদ্ভুত মানুষ এই অমব। বুড়ো বযেসে বিশটা জোযান 
মানুষের কাজ একহাতে ক'বে যাচ্ছে দিনেব পব দিন । আব তাব গুবুই বা কম 
অ্ভূত কিঃ বাডিতে এক লঙ্গবখানা তোবি কবেছে, দিনবাত চলেছে নিঙ্কর্মাদেব হৈ- 
ইহল্লোড 1৮ 

ফতক্ষণ অমবদাসেব সদ্বন্ধে দিদ্দা সমালোচনা হইতোঁছল তিন নীববে তাহা 
শ্ানযাছেন, একটি কথাও বলেন নাই | কিন্তু গুবুব সম্পর্কে জোলাপত্রীব তাচ্ছিল্য- 



২৮২ ভারতের সাধক 

ভবা টীর্ততে তান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কাঁহলেন, “তুম পাগল হযে ?গষেছোঃ তাই 
দেবতুল্য গুবদ সম্পর্কে এমন আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছো |” 

বাকাসদ্ধ অবদানের কথা কিন্তু সেই মুহযতেই ফাঁলষা উঠে। জোলাশগান 
উদ্মাদেব মতো আচবণ শুবদ কাঁবষা দের । 

অগবদাস আশ্রমে 'ফাবয়া আসেন, তৃষঘর্ত গুবুকে সযদে পান করান িপাণার জল । 
তাবপব হাদষ তাঁহার শান্ত হয ! 

পবেব দিন একদল জলা সেই উন্মাদ বমণীকে নিষা অঙ্গদেষ দভাষ আধা 
হাঁিব। কাতব কণ্ঠে কবজোড়ে তাঁহাবা নিবেদন করে, ণ“থত বাতে অমবদাস একে 
গাল দিষেছে পাগল বলে তাবপব থেকেই এর মাথা গেছে বিগড়ে । ওঝা, কববেজ কত 
পিছ; দেখানো হযেছে, কিন্তু কোনো ফল হয নি! উদ্মাদ বোগ কেবল বেড়েই চলেছে । 
আপান এক্ষ2ণ এর একটা বাহিত কবুন।” 

অন্তরঙ্গ গিখ ভ্তেবা গবুব চ্াবাঁদকে বাঁসযা আছেন, সকলেবই চোখে মুখে কৌতুহল 
ও বিস্মবেব ছাপ । গাব তাহাদের দিকে তাকাইয্লা বালতে থাকেন, “অমবদাসের 

সাধনা, তাঁব গ;ব্সেবা সফল হযেছে । 'সাদ্ধব আলো আজ সে আলোকিত । সাধকের 

এই অবস্থায় প্রকাত আপনা হাতে তাব কাজ সঃসম্পন্ন ক'রে দেখ, তার ক্ষাণতম ইচ্ছাটি 
এক মহত পূণ হরে ওঠে | সে মুখ দিংষ যা উচ্ভাবণ কবেছে এই বমণী সম্পর্কে 
তাই তৎক্ষণাৎ ঘটে উঠেছে । এতে কিন্তু বিস্মষেব কিছ; নেই। অনবদাস বাকাসিম্ধ 
মহাপুরুষ তাব কথা তো ফলতেই হবে ।” 

িথ ভঙ্ভাশ:ষযবা সপ্রণংস দর্ই্টতে অমবদাসেব দিকে তাকাইযা আছেন, আব 
জোলাদের মখপান্রাট গুঝুব কাছে বাব বাব 'গনাঁত জানাইতেছেন, “আপাঁন একবার 
কপা দখন্ট 'ন, এই মেয়োটর ভুলের প্রাষশ্চন্ত বথেন্ট হযেছে, এবাব সে সদ্থ হযে 

উঠুক" 
এবাব উদ্মাদ নাবীব দিকে নিবদ্ধ হয গ:র; অগ্গদেব রব দাক্টি। প্রশান্ত কণ্ঠে 

[তান বলেন, “হ্যাঁ মাঃ তুমি এখন যেতে পাবো। তোমাব বোগমগীপ্ত ঘটেছে । আব কোনো 
চন্তাব কারণ নেই ।” 

শিখ শিষ্য ভক্তদের দিকে তাকাইয়া গব সহাপ্যে কাঁহলেন, “অমরদাসেব গ;ব;সেবার 
এই কাছিনীটিকে কিছযাদন জনমানসে জাগবূক বাখা ভাল। কি বল তোমরা? হ্যা 
জোলাদেব প্লীতে থে শালের খাটতে অমবর্দাসের পা ধাক্কা খেয়োছল, সেই শুকনো 
'খ্টাট আবাব বেছে উঠবে, সৌঁট পাঁবণত হবে এক সঙ্গীব ও পা্পত শালবৃক্ষে | 
আবো তোমবা জেনে রেখো, আপনভোলা বৈবাগ্যবান্ অমবদাসকে অনেকে গৃহহীন, 
ছনছাড়া পাগলাটে মানুষ বলে ভাবে বটে, ি্তু একাঁদন এই অমবদাস আশ্রয় দেবে 

সহম্্ মানুষকে, িঃ্বকে দেবে খাদ্য আব বন্র দলকে দেবে শীল, মনশুকাগী মানুষকে 

দেবে দিব্াজীবনেব আস্বাদ।” 
গুবব চোখে মুখে খুশীব উচ্ছলতা । পপ্রিধ পার্ধদদেব দিকে তাকাইন্না কাঁহলেন» 

“আমবর্দাসেব প্রদ্তুঁতব পালা সমাপ্ত! সাধনা তাব পর্ণীঙ্গ হবে উঠেছে! এবার 



'শিখগদব্ অমবদাস. ৩ 

আমাব কাঁধের ভার চাপাতে চাই তাব ওপব। কারণ, আমাব এদেহে আব থাকবার 
প্রয়োজন নেই ।” 

আদেশ পাওযা মান সেবকবা একাঁট নাঁবকেল, পাঁচাট তাগ্রমদদ্রা এবং একাঁট নূতন 
জোন্বা আনিয়া দেন। নূতন পরিচ্ছদে ভূঁষত কাবা আনুষ্ঠানিকভাবে গু অঙ্গ 
পি শিষ্য অমরদাসকে আভীঁষন্ত কবেন, উপবেশন কবান গর আসনে । দববাব মুখব 
হইয়া উঠে নূতন ধম'নেতা অমরদাসের জযধবানিতে ! 

অঙ্গদের হীক্গতে সব ভন্ত শিষ্যেবা অমরদাসেব চরণ বন্দনা করেন। নৃতন গুবুর 
আঁভষেক উৎদবে যোগদান করেন শহবেব এবং দুব দবান্তেব ভন্ত নবনাবী। অনগদ 
প্রকাশ্যে দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা কবেন, “আম কযেকাঁদনেব ভেতবেই এ মরদেহ ত্যাগ 
করে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে গুবুব আসনে, পব্মগ্রম্ধের নানকজীর আসনে, 
উপবেশন কাঁধে গ্নেলাম গুব; অমরদাসকে । যে শিখ অনন্যভাবে তাঁব সেবাষ আত্ম 
নিয়োগ করবে, ইহজগতে গাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আব পবলোকে পাবে পবমা মনত 1” 

অমরদাসকে দাবা শুরু হয় শিখ সাধক ও ভন্তমন্ডলীব সাদব সম্ভাষণ ও 
সংবর্ধনা । 

পূর্ব নির্ধাবিত দিনে অঙ্গদের তিরোধান ঘটে, তিবোধানেব পূর্বে অমবদাসকে বালয্লা 

যান, “তুমি গোবিন্দোষালে গগনে স্থাপন কবো গুবরে আসন, এবাব থেকে সেখানেই 
গাড়ে উঠুক িখধর্মেব প্রধান কেন্দ্র» 

গর অঙ্গদের প্রাণে ভত্ত পষ্যবা শোকে মচহ্যমান হইযা পড়ে । এসমবে প্রাজ্ঞ 
নেতা ভাই-বুধা সবাইকে সান্তৰলাবাক্যে্রবোধিত কাবিতে থাকেন। সবাব শেষে নূতন 
গএব? অমরদাস দান করেন তাঁহার আস্তারক ভাষণ । 

গরুর মাহাত্ম্য বর্ণনার পর তাঁহাব মুখে শোনা'যায আত্মাব আবনাশিত্বেব দু 
ঘোষণা । উদ্বীপিত জ্ববে [তান বলেন, “গদব্য অঙ্গদদ অমব, আঁবনম্বব ৷ মানুষের 
দেহ যেমন জন্মলাভ কবে তেমান আবাব তা বিনষ্ট হষ। কিন্তু মানৃষেব আত্মার 
কোনো বিনাশ নেই, তা মূত্যু্জরী, তা অনাঁদ অনন্ত । সাধু মহাপদ্রব;ষেবা মবজীবনকে 
দেখেন নিতান্ত ,অস্থারী বচ্তু বলে। ; পক্ষী সামাধকভাবে বৃক্ষেব নীড়ে আশ্রধ নেধ, 
ডিম পাড়ে, খাদ্য আব খড়কুটো িষে ছুটোছনাট কবে।-*তাবপব উ্ে চলে ধ্যাষ আব 
এক কুলায়ে ৷ আত্মাব মবর্দেহ আশ্রয়ও ঠিক এমান অস্থাষাী | জীবন যে নগ্বব, ক্ষণদ্থাষা, 
এই শিক্ষার পাওষা যাষ সি মহাপবুধদের কাছে। তাঁদেব এই শিক্ষাকে তোমবা 
জীবনে ও আচবণে বুপারিত কবো। অমধলোকে, সক্ষ্ুলোকে, দিব্য চেতনার যে 
ধাবা প্রবাহিত তাব সঙ্গে যোগ গ্থাপন করো, তবেই সংসাবেব ভষ ও সংশষ ঘচবে, অভ 
রাজ্যেব সন্ধান পাবে, মনত পাবে দেহাস্তবে ঘুবে মববার দূঃখ থেকে 1৮ 

অমবদাসেব গদুবইজীবনেব গোড়াতেই দেখা দিল এক 'বিবাট পৰীক্ষা । গনুবু 
অঙ্গদেব পর দাতু তাঁহাব বিরুদ্ধে স্থাপন কাঁবলেন নিজেব দাবি । খাদুবা্থত গুবৃব 
গাঁদ আঁধকার কাবা ঘোষণা করিলেন, “?পতাব আসনে পৃত্রেই স্বাভাবিক আঁধকার। 



২5৪ ভাবতের লাধক 

আমি আগার পিতাব গাঁদতে উপবেখন কাবোঁছ এবং বিখমগ্ডলীব দারিভ্বও দনবে নিবোছি। 

এখন থেকে ভন্তেবা আমাব দভাষ উপাস্থিত হবে, আগাব কাছে ধর্মকথা শুনবে, আমাকেই 
ভে দেবে 17 

“তভোমান পিতা গুরু অগ্রদ বে অমবদাদকেই গাঁদব উত্তব্যীধকাবা ক'বে গিয়েছেন ।” 

বলেন এক প্রবীণ িখ। 
আঁচল্যভবে দাতু উত্তব দিলেন, “অগবুন বথা বলছেন £ নে তো অকর্মণ্যঃ বন্ধে। 

আমাদেব গাকশালাব জন্য এতাঁদন ভুল জান জ্বালানি দে টেনে আনতে ॥ এভবড 

একটা দখমণ্ডলীব গুব: হবাব ঘোগ্যতা তাব কই ”” 
িতক্ণ ও বংবর্ষের পথে না গবা শিথেবা পবাই গরেঃ অগবদানকে বা স্কানত্যাগ 

কিলেন, উপাপ্থিত হইলেন গোবিন্দোধালে ৷ এখান বাঁভমতো খুব; হইল 'িত্যকাব 

ধর্মসভাব আঁধবেশন ও দর্দারতের অনম্ঠোন 
এঁদকে খাদবে বাবা দাতু শুবু কাঁরধাছেন তাঁহাব গনেতাগাব | একাঁদন দুর 

অঞ্চল হইতে কবেকাট ভন্ত শ্রিখ খাদ্যবে আঁসবা উপাস্থিত। গৃবু অমবদাসেব কাছে 
ধর্ম উপদেশ শঃনিতে তাঁহাবা আরসবাছে, দঙ্গে আনিবাছে নানা ভেটদুব্য । অমব্দাদ 
থে স্থানত্যাগ কাঁবধাছেন, এ সংবাদ তাহাদের জানা ছিল না। অতঃপব তাহাবা 
গোবিদ্দোধালে তাঁহাকে দর্শন কনিতে বান । 

আগন্তুকেবা চাঁলধা গেলে দাতুব এক গাশ্বচিব কাঁহলঃ “দেখলেন তো অমবদানেব 
ভা কেমন জমভরমাট হবে উঠেছে । নানা অণ্চল থেকে শিখ ভন্তেবা এসে তাব কাছে 
জুটেছে। দিচ্ছে অজ্রব্র উপহার ব্য । তাব খানে লোকভ্রনেব ভিড আব খানাপিনা 

লেগেই আছে! আপনার ভনত্যেব যে প্রভাব প্রাপান্তি, তাব এতটুকু আপনাব লেই। 
যান, একবাব গোবিদ্দোনালে গিবে স্বচক্ষে দেখে আসনে অমবদাসেব কি প্রতাপ 1” 

ঈর্ধা আব 'নোবে দাতু ভধীব হইবা উঠেন, সেইাঁদিনই একদল সঙ্গোপাঙ্গ নিষা 
উপস্থিত হন গোবিক্দোবালে। 

নোহিলা ধর্মদংগীত গীত হইবাব গব গুন; অগবদাস তখন প্রণান্ত কণ্ঠে দমবেত 
শিখভন্তদেব উপদেশ দিতেঁছিলেন । 

দাতু তাঁহাব লোকজন নিষা চড়াও হইলেন, গাঁজা বাঁহলেন, “এই সোঁদন অবাঁধি 
আমাৰ ঘবে তুমি জলটানা চাকবেব কাজ কবেছো। আজ এথানে এমে আঁধকাব ক'বে 
বনেছো আমাব বাবার গাঁদ | হততচ্ছাড়া বুড়ো। বেবোও এখান থেকে 1” 

এবথা বলাব দা্দগে সন্ধে ধষ্ধ দাতু পদাঘাত কাঁবধা বলেন বাদ্ণ স্বজনশ্রপ্ধের অমব" 

দাসকে । 
অগবদান একটি ইন্দিত কাঁবিলেই শিখেবা দাতুব দেহ খণ্ড বিখণ্ড কবিবা ফোলিবে 

সন্দেহ নাই । 'বদ্তু তাঁব আচবণে কোনো ক্রোধ বা বৈলক্গণ্য দেখা গেল না। তালি 
একেধানে ধান স্থিন গাছত ৷ শান্ত গ্ববে শুধু কাঁহলেন, “এবাব ক্ষান্ত হও। পাধে 

চোট লাগে নি তো তোমাব? বেশ তো তুঘই উপবেশন কবো এই পানর গাঁদিতে ! 

আগি এক্ষুনি এখান থেকে চলে বাঁচ্ছি।” 



শিখগুবু অমব্দাস ২৮৫ 

সভা ছাঁড়ষা তখনকাব মতো গৃহেব দোতলাষ এক নিভৃত কক্ষে অমবদাস চাঁলযা 
গেলেন । ভন্ত শিষ্যদের কাঁহলেন, “দাতু ঈুবাত্মা বলে আমাদেব তো কাণ্ডজ্ঞানহদন হলে 
চলবে না। গুবু নানকেব, গু অঙ্গদেব পাঁবন্্ গাঁদব মর্যাদা ও শহুচিতা বক্ষাব পাব 

' দাষিত্ব আমাদেব ওপব। দীতুব সঙ্গে সংঘর্ষ বা কলহে লিপ্ত হলে তাঁদেব পাঁবন্ত নাম 
কলাঁগ্কত হবে । লোকে হাসবে আব বলবে, “দ্যাখো গ্দবু নানক আব গুবু অঙ্গদেব কি 
শিক্ষা । এব ভেতবেই গাঁদ নিষে নিলল্জ কাড়াকাড়ি শব? হযে গিষেছে শিষ্যদেব ।” 

উত্তৌজত 1শখভক্তেবা একথাষ ছটা শান্ত হইলেন । কিন্তু এ সংকটেব একটা 

সমাধান তো কবা চাই । বাই স্থিব কাঁবলেনঃ পবেব দিন ধাবেসুস্থে ভাবিষা চিন্তিযা 
দাতুকে দমন কবাব একটা উপাষ উদ্ভাবন কবা যাইবে। 

এঁদকে গভীব বাত্রে শষ্যাষ বাঁসষা গুবু অমবদাস স্ছিব কাবিলেন, 'গুবুব গাঁদ শনবে 

কোনোমতেই লগ্জাকব দ্বচ্দে আম প্রবান্ত হবো না। গুবদব কাছে যে উপদেশ পেক্পোছ 
তাৰ মূল কথা- সহনশীলতা, আত্মসমর্পণ ও নামজপ | সেই মুল তত্বকেই আম 

ধবে থাকবো । এসব যা কিছু এখন চলেছে, সবই তো গুবুবই পবীক্ষা । এ পবাক্ষায 
আমাষ উত্তীর্ণ হতেই হবে । হাঁ, আজ এখান আম গোবিন্দোয়াল ত্যাগ কবে চলে 
যাবো কোনো নিভৃত স্থানে । সেখানে অজ্ঞাতবাসে থাকবো, আব দিন কাটাবো নিবন্তব 
জপ ধ্যান ক'বে।' 

গোবন্দোষাল ত্যাগ কাঁবলেন অমবদাস ৷ শেষ বারে ঘন অন্থকাবেব আড়ালে; 
উন্মা্ত গ্রান্তব দিযে 'দ্ুতপদে চলিলেন বহাদনেব ছাঁড়িষা আগা নিজেব গ্রাম বসবকাব 
দকে। 

ভোববেলাষ গ্রামেব উপকণ্ঠে আঁসিষা পেশীছিলেন। হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটিল পূর্ব 
পাঁবচিত এক কৃষকেব সঙ্গে । এ অবস্থা অভ,বননধবুপে'অমবদাসকে দৌথষা সে বাস্মত 
হয, বাঁলযা উঠে, “অমবদাস, বহীদন পবে আপনাব দর্শন পেষে বড় খুশী হলাম 1 

“হ্যা ভাই, তোমাকে দেখে আব দেশে ফিবে এসে, আমাবও কত আনন্দ হচ্ছে ।' 
“দেশপ্রীস্থ শিখগব্য আপান । আজকাল সবাব মুখে শুনি, আপাঁন গুবুব 

গ্াঁদ পেষেছেন। আপনা 'সাঁম্ধব বথা প্রাতপাঁনতব কথাও দর্বপ বটে খিষেছে। বিস্তু 
এসমষে একলাটি এভাবে আপান কোথা থেকে আসছেন? শঃনোছ কত ভন্ত শিখ সদাই 
আপনাকে ঘিবে থাকে । “কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ দেখাঁছ সঙ্গে নেই ।” 

“হ্যা ভাই, একলাঁটিই এসৌছ । তা তুঁম আমায একটু সাহায্য কবতে পাববে *" 
“কেন পাবো নাঃ» বলুন কি আপনাব দবকাব ! আপ্রাণ চেষ্টা আমি তা 

যোগাড় কববো ৷ 

“ভাই, তোমাব বাঁড়িব একটা ক্ষুদ্র ঘবে আমাষ 1কছযাদনেব জন্য গান দাও । 
সেখানে থেকে একান্ত মনে আম কিছযীদন সাধনভজন কবংবো 1৮ 

“এ আব একটা বেশী কথা কিঃ আপাঁন আমাব সঙ্গে চলুন সে ব্যবগ্ছা অবশ্যই 
হবে” 



2৬ ভারতেব সাধক 

“কন্তু একটা শত আছে, ভাই 1” 
দ্যা ক'বে তা খুলে বলুন ।” 
“হ্যাঁ, বাঁডিব একাঁট দনরালা ঘর আমাধ দেবে । আব তাব দবজাটা ইটেব গাঁথান 

"দিয়ে বণ কবে দেবে? শুধু একটা ফোকর থাকবে হাওযা ঢুকবাব জন্য! কোনোমতে 

কাবৃব সঙ্গে আম দেখা সাক্ষাৎ কৰবো নাঃ কথা বলবো না । আব আমাব ঘবেব সামনে 
“পবিত্কাব ক'রে লিখে বাখবে, যে কেউ এই ঘবেব দরজা খুলবে ও ভেতবে ঢুকবে, সে 
আমাব শখ দয+ আও তাব গুরু নই 1৮ 

কৃষক হাঁসধা বলে; “বুঝেছি এ আপনাব এক নূতন খেলা । বেশ তোঃ আপনার 

শর্ত আম মেনে চলবো । আপান আপনাৰ স্বেচ্ছামতোই গোপনে বাস কববেন আমাব 
বাঁড়তে |” 

গুব্ অশবদাস আশ্রষ নিলেন তাহাব 'নভূত কক্ষে । এবাব অন্তবে বিবাঁঞ্ত অপার 
শান্তি ও দিব্য আনন্দ। গুবুব অনধ্যান আব জপজী আবাত্ত কাবষা দিন বাতেব 
আঁধকাংশ সময তাঁহাব আঁতবাহিত হয় । 

এাঁদকে দাতু গোবন্দোযালেব গাঁদতে বসাব পব আঁধকাংশ ভক্ত শিখই সেন্থান হইতে 
-তাড়াতাঁড পাঁবঘা পাঁড়বাছেন । কেউ বাহব হইযছেন পাঁবরাজন ও তীর্ঘ দর্শনে, কেউ 
বা লিপ্ত হইধাছেন নিজস্ব সাংসাবিক কাজকর্মে । 

দাতুস ধর্মসভাষ ভজন গায়কেবা কেউ আজকাল আব আসে না, গ্রোতার্দেব ভিড়িও 
তাই নাই! ভন্তদেব ভেট ও অর্থাঁদ দানও বন্ধ হইধাছে, ফলে বন্ধনশালা ও ভোজনা- 
গার প্রা শন্য | 

1খ ভক্জদেব এই উপেক্ষা, তাঁচ্ছল্য ও অপমান সাহা দাতু আব কতাঁদন সেখানে 
বাঁধা থাকবেন 2 গোবিদ্দোবালেব আশ্রমে বা কিছ; টাকা-কাঁড় ও মূল্যবান তৈজসপন্ন 
ছিল সব একাঁট উটেব পিঠে চড়াইযা, ক্ষুপ্রমনে 'তাঁন দিতাব আদ ধর্মকেদ্দ্র খাদুবে 
ফাঁবয়া চাঁললেন। 

এবাব পাঁথমধ্যে দেখা দেষ এক আকাস্মক বিপদ । মারণাচ্ন্ নিয়া একদল কুখ্যাত 
ডাকাত দাতুব দলেব উপব ঝাঁপাইথা পড়ে, দামী উটাট এবং উহাব ?পঠে বাঁক্ত অর্থ ও 
অন্যান্য দ্রব্যাদি লরটযা নিষা তাহাবা চম্পট দেষ | সংঘর্ষের সমল্প দাতুব পায়ে বদ্ধ হব 
বর্শাব এক তীক্ষ[ ফলা । অতঃপব তাঁহাব পাষেব ক্ষত পাকিধা উঠে এবং শধ্যাশাষা 
থাঁকয়া দীর্ঘাদন তাঁহাকে বোগ যল্ণা ভোগ কাঁবতে হষ । আহত এ পা দিধাই উদ্ধত 
দাতু আঘাত কাঁবয়াছলেন দেবগ্রাতম গুরু অমবদাসকে । 

এঁদকে দাতু সেখান হইতে চাঁলযা গেলে শিখেবা আবার গোঁবন্দোযালে আ'সষা 
সমবেত হয় ৷ দাতুব শাস্তি ভগবান নিজেই দিয়াছেন, আব কখনো সে এ-মহখো হইবে 
না। এবার গুবু অমবদাসকে 1নধা 'নাণ্চন্ত মনে তাঁহারা ইন্টগোষ্ঠী কাঁবতে পাবেন, 
আবাব বদাইতে পাবেন ভর্জজ্রনেব আনন্দের হাট । কিন্তু গুবু অব্দাস কোথায় ? 
শনর্মমভাবে নিজেকে তান কোনো গোপন স্থানে পরাইবা নিষাছেন। বনে জঙ্গলে, 
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বপাশাব তাঁবে তীবে বহ্ অনুস্ধান চালানো হইযাছে, 'কন্তু পবই হইযাছে বার্থতাষ 
পর্যবসিত । 

ববাববই জাঁটল সমস্যা উপাঁ্থিত হইলে নবাই প্রবীণ এবং সুবিজ্ঞ শিখ ভাই-বুধাব 
শরণ নেন। এবাবও তাহাই কবা হইল । ভক্তেবা কহিলেন, “ভাই-বুধা, একবাব গৃবু 
অঙ্গদকে তুমি বাব ক'বে এনেছিলে তাঁব অজ্ঞাতবাস থেকে, এবাব গদুব অমবদাসকেও 
এনে দাও, ও শিখধর্মকে তুমি এ বিপর্দ থেকে বক্ষা কবো 1৮ 

ভাইশ্বুধা পডেন উভধ সংকটে । নিচ্ঠাবান্ গুবুগতগ্রাণ, ভক্ত শিষ্যেবা সবাই 
মালা তাহাব শবণ নিষাছেন, তাঁহাদেব নিবাশ কবা সম্ভব নয । আবাব গুবু অমব- 
দাসকে থাঁজযা বাহিব কাঁবলে পাঁড়তে হইবে তাঁহাব বোষের মুখে । তবে উপাষ? 
অবশেষে তিন স্থিব কবিলেন। গুবুকে আবাব গাঁদতে আনিয়া বসাইতেই হইবে। 
নানকজীব পান ধর্কে তো কোনোমতেই বিনষ্ট হইতে দেওয়া যাষ না। 

ভাই-বুধা কাহলেন, “বেশ, গুবুব সন্ধান আমি এনে দিচ্ছি । যে অম্বটিতে গুবু 
সওযাব হন, তোমবা তাড়াতাঁড সৌঁটকে সসাঁজ্জত ক'বে নিয়ে এসো । উদ্যোগ করো 
পদযানাব 1? 

অশ্বাঁটি আনত হইলে ভাই-বুধা চক্ষু মনছিষা ভান্তভরে সোহলা ও জপজী সমাপ্ত 
কবিলেন। তারপব কহিলেন, “এবাব অশ্বটিকে স্বেচ্ছামতো চলতে দাও, আব এসো, 
আমবা সবাই অনুনবণ কাঁব এটিকে! গুবুব গোপন আবাসের খোঁজ অবশ্যই 
পাওয়া বাবে ।' 

অম্বাঁট কিন্তু একবাবও পথ ভুল কবে নাই । অন:সম্ধানী শিখদেব নিয্না আঁচবে 
হা উপস্থিত হব বসবকাষ সেই কৃষকেব গৃহে, ধেথানে গুবু নিভৃতে বাহষাছেন 
তপস্যাবত ৷ 

কিন্তু নার্দন্ট কক্ষের সম্মুখে দাঁডাইষা সবাই থমাঁকয়া গেলেন । দেওযালে লেখা 
বাহযাছে এক কঠোব সতর্কবাণী । যে কেউ দরজা খৃঁলিষা প্রবেশ কবিবে, শিখ বলিষা 
সে গণ্য হইবে না! অমবদাসকে সে পাইবে না তাহার গুব্দবূপে। 

ভাই-বুধা এক চতুবতাব আশ্রয় নিলেন, কহিলেন, “দিবজা খুলতে নিষেধ বষেছে 
শঠকই । কিন্তু দেওযাল ভেদ কবে ভেতবে ঢুকতে তো গুর্ মানা কবেন নি। তোমবা 
ইটেব দেওঘালে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে ফেল, গুবুকে কবো সবাব সামনে প্রকাশিত 1” 

নির্দেশমতো কাজ কবা হইল । গুবু অমবদাসেব দর্শন লাভে ভন্ত সাধকেবা উচ্চ 
ক্ববে কাঁবিষা উাঠলেন জয়ধবান । 

অমবদাস ধ্যানস্থ হইবা উপবিষ্ট ছিলেন । কলবব শুনিষা চোখ মৌললেন। শান্ত 
দৃট স্বরে কাঁহলেন, “আমাব সুস্পন্ট নির্দেশ লেখা রয়েছে ঘবেব দম্মুখে | তোমবা 
শক ভেবে তা অগ্রাহ্য কবলে ! এতো মোটেই আমাব অভিপ্রেত নব 1” 

সাশ্রদ নষনে ভন্তেবা নিবেদন কবেন তাঁহাদের মর্ম ব্যথার কথা । মিনতি জানান 
ন্বার বাব বাহবে আসাব জন্য । 

ভাই-্বূধা এবাব সবাব পুবোধাবুপে সুকৌশলে তাঁহার বন্তব্য বাখেন, “গুব 
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আপাঁন নানকজীব ও অন্গদ্জীর গাঁদতে উপাঁবন্ট ৷ তাঁদের প্রচগাবিত ধর্ম, তাঁদের শিব্য- 
বর্গ বক্ার পাঁবন্র দায়িত্ব রয়েছে আপনাবই উপব । এটা তো শুধু? আপনাব ব্যতিত 
ব্যাপাব নর, পূর্ব-গঠর£দের এবং সাবা শিখমণ্ডলীর ব্যাপাব এটা । আগাঁন সবাব দিকে 
তাকয়ে দেখুন, কি অসহাষবূপে ঘুবে বেড়াচ্ছে এরা । এদের কল্যাণে আবাব আপনাকে 
গোঁবদ্দোয়ালে ফিবতেই হবেঃ বসতে হবে গুবুব পাব গরাদতে | নতুবা নানকেন ধর্ম 
ধবাতল থেকে লোপ পেয়ে ধাবে 1” 

অমবদাস কবুণার বিগ্বালত হইলেন, সংকল্প টাঁলঘা গেল, কক্ষ হইতে বাহিব হইযা 
আসা পাশ্রুনেত্রে সবাইকে দিলেন সপ্লেম আলঙ্গন ৷ 'ওল্লাগুবু ববে ও উল্লাসধ্নতে 
চাবাঁদক প্রকা্পিত হইযা উঠিল । 

আচিবে গোঁবন্দোষালে প্রত্যাবর্তন কাঁবষা অমবদাস আবাব গ্রহণ কবেন শিখমন্ডলাব 

পূর্ণ দায়িত্ব । তাঁহাব ধর্মসভা ও লঙ্গবখানা আবাব পনবাদ্জীঁবত হয । শত শত ভন্ত 
ও দর্শনার্থাব আগমনে গোবিন্দোষালেব শিখ জনপদ প্রাণ-চণ্চল হইরা উঠে । 

উত্তব ভারতেব সর্বত্র 'শিখগুবুব খ্যাতি বিস্তাবত হয় । শুধ্ টিখেবাই নব, 
অন্যান্য ধর্মে সমর্থকেবাও তাঁহাব দববাবে আসিষা ভিড় জমাইতে থাকেন । যে দমস্যা 
ও যে প্রশ্ন নিষাই দর্শনার্থীরা আসুন না কেন, অবদাস আত পহজে এবং অবলীলাব 
ত্যহাব মীমাংসা কীবয়া দেন। সবাই আনন্দিত মনে তাঁহাব প্রশান্তি গাহিক্লা ঘবে 
ফিরা যান। 

অমবদাসেব নিয়ম ছিল, তাঁহার দর্শনার্থীবা আগে লক্গবখানাষ পঞ্ঠীন্ত ভোজন শেষ 
কাঁরবেন, তাবপব কাঁববেন তাঁহাকে দর্ধন। সামাজিক উদাবতা ও শুভবাদ্ধ বাহার 
নাই' তাঁহাব সাঁহত অযথা বাক্যালাপ কবিতে তাঁন সম্মত হইতেন না। 

গোঁবন্দোষালেব লঙ্গবখানায় রাজা প্রজা ধনী নির্ধন, উচ্চ এবং নচ বর্ণ দবাই 
একসঙ্গে আহাব কাঁবতেন। শ্রাতাঁদনূুকাব আতাঁথ অভ্যাগরতেব সংখ্যাবও কোনো 'স্থিবতা 
ছিল না। অজস্র সংখ্যক লোক এখানে ভুবি ভোজনে তৃত্ত হইতেন। 'কিদ্ু এ খাদ্যবদ্ডু 
কি কাঁববা সংগৃহীত হইত, কে অর্থ যোগাইত, তাহা বুঝবার উপাষ 'ছিল না । 

শিখ ভন্ড ও দর্ণনা্থীবা বালতেন, এই 'িবাট লঙ্গবখানাব কাজ সষ্টুভাবে সম্পন্ন 
হইতেছে %র; অমবদাসেব খাঁদ্ধ সাদ্ধব গুণে । 

গোবিন্দোযালেব দর্শনার্থাব সংখ্যা যেমন দিল দিন বাডিতেছে, তেমান বাঁড়িতেছে 
স্থাধী আঁধবাসীর সংখ্যা । পাঁবচালকেবা চান্তিত হইযা পাঁড়লেন ৷ তাড়াতাড় নূতন 
ঘববাড় নির্মাণ না কবিতে পারিলে শিখ পাববাবগঠালব দূুগণতব সীমা থাকিবে না । 
কিন্তু একাজ সম্পন্ন কাঁবিতে হইলে প্রচ্ুব কাঠেব দবকাব | তাহা কোথা হইতে পাবা 
ধাইবে। 

ভন্তেবা সবাই নিবুপাষ হইযা সমস্যাটি গুবু অমবদাসেব গোচবে আনিলেন । 
ব7 কহিলেন, “এজন্য তোমবা ভেবো না। সওষান্ মল্কে এখানে ডেকে 

আনো । এ দুলুহ কাজেব দায়িত্ব সেই শুধু নিতে পাবে ।” 
সওয়ান্ মল: পম্পর্কে অমবদাসেব ভ্রাতুঙ্পুত্র। কিন্তু তাঁহাব বড পবিচব, নবীন 
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শিষ্যদেব মধ্যে তিনি অগ্রণী, সাধনাব দিক 'দিযাও প্রভূত উন্নীত কাঁবযাছেন। গুব; ও 
শিখধর্মেব জন্য গ্রাণপাত কাবতে তাঁহাব 'ছিধা নাই । 

লওবান মল্ তৎক্ষণাৎ গুব্ সকাশে হাঁজব হইলেন । গুবু কীহলেন, “বেটা, 
শিখমণ্ডলীব একটা দাধিত্বপূর্ণ কাজে তোমায কাং্ডাব পার্বত্য অল হাঁবপুবে যেতে 
হবে। সেখানে প্রব সেগুন আব দেওদাব কাঠ মিলে, এগুলো সংগ্রহ কৰতে হবে 
গ্রচুব পাঁবমাণে, তাবপব তা ভাঁসযে আনতে হবে বিপাশা নদ্ীব স্রোতে, ভাটিতে।” 

“শকন্তু গুঝুজী, একাজে যে প্রচুব অর্থেব দবকাব ।” সসংকোচে বলেন সওষান্ 
মূল্ ৷ “আমাদেব কোনো সাত ধন নেই, সদাব্রত চলে ভক্তদেব দানে । যৌদন যা পাওষা 
যাষ, তাই খবচ কবা হয, পবেব দিনের জন্য কিছ থাকে না। এই তো আমাদের 
হাল?” 

“বেটা, তুম ভুলে যাচ্ছো, নানকজণীর পাঁবত্র গাঁ থেকে এ আদেশ আঁ তোমাষ 
কবাঁছ। অগোৌণে তুমি হবিপুবে চলে যাও । অন্তবে ধি*বাস বেখে কাজ শব করো । 
ভন্র নেই যথাকালে তোমাব ভেতবে শা সণ্গাঁবত হবে 1» 

সণ্যান মল্ হাবিপুরে পৌঁছলেন ছীতিমধ্যে এ অগ্চলে বঁটিযা গিয়াছে শ্াশধব 
গুব; অমবদাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য কাংড়া পবিব্াজ্রনে আসিযাছেন। অসামান্য যোগ 
শা্তব ?তাঁন আঁধকাবা, আর্ত ও ভীন্তকামী মানুষেব প্রাত তাঁব ক্পাব সীমা নাই। 

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থারা আসিতে থাকে সওযান্ মল্-এব কাছে । দেখা যাষ 
সত্যই গুব;ক্পাষ বিপুল যোগাঁবভূতি তাঁহার কবাধত্ত। যাহাকে যে আশীর্বাদ 
ফবিতেছেন তাহাই ফাঁলতেছে। ন্রিতাপদস্ধ নবনাবাঁ তাঁহাব সকাশে আসা পাইতেছে 
স্বান্ত এবং শান্তির আস্বাদ ॥ সওযান মলেব কটিরপ্রাঙ্গণ মুখাঁবত হইতেছে জপজী আর 
সোহিলাব পাঁবন্র সংগীতে ! 

হাবপুবের রাজা নিজেও চমংকৃত হইলেন, অমরদাসেব এই নবীন শিষ্যেব যোগশান্ত 
দর্শনে। ধর্মতত্রেব আলোচনা চালল দু'জনের যধ্যে। ফলে বাজ্বা সওযান্: মলের 
গ্রাত আঁতশষ শ্রদ্ধান্বিত হইযা উাঠিলেন। 

কথাপ্রসঙ্গে গ্বুর নির্দেশের কথাটি ভাঁঙিষা বাঁললেন সওষান্ মল্। রাজা তো 

শুনিষা মহা উৎস্াহত। কাঁহলেন, “গৃব অমবদাসের ভন্তদেব জন্য এখানকাব জঙ্গল 
থেকে কাঠ দিতে হবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য ।? 

তখনই বাজকীষ আদেশ জারশী করা হয় । অজন্্র সংখ্যক কাঠ ভাসাইবা দেওষা হর 
নিমাীঘমান শিখ উপানবেশের গৃহ নির্মাণের জন্য ॥ বিপাশাব তাঁরে শত শত গৃহ 
সমান্বিত এক নূতন গোবিন্দোষাল শহর গাঁড়ষা উঠে । 

হাব্হিবপুব-্রাজ এবার গুবু অমবদাসকে ঘর্শনেব জন্য মহাব্যগ্র । অনুমাতি আঁচবে 
িলিষা যায়। রাজাব সঙ্গ চলেন তাঁহার কষেকজন রানী এবং উচ্চ কর্মচাবীবন্দ। 
হস্তী, অশ্ব ও তাঞ্জামের প্াজকীয 'মাছলাঁট গোঁবান্ধোষালেব উপকণ্ঠে পোছিলে অব 
দাস বাঁলযা পাঠান, “রাজা আমাদেৰ উপকারী বম্ধুঃ তাঁকে স্বাগত জানানো আমাদের 
কব্য। কিন্তু একটা কথা তাঁকে দ্মরণ রাখতে হবে, এ্রথানকার রবাীত অন্যযান্রী 
ভ লা" (সৃ১)১৯৯ 



২৯ ভারতেব সাধক 

গুবর্শনেব অনমমাত সেই পাষ, িখদেব লঞ্গবখানার যে সবাব সঙ্গে বাস পঞছা ভোজন 

সম্পন্ন কবে ।” 

বাজা সানন্দে এবথা ম্াঁনযা নিলেন এবং ভোজন শেষে লাভ ক'বলেন অমবদাসের 

দর্শন । গৃহের দ্বিতলেব এক কক্ষে বাঁসয়া বাজা ও তাঁহাব বানীদেন সঙ্গে গর সানন্দে 

ধর্মমলোচনা কাঁধতেছেন, নানা উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাব লক্ষ্য
 গাঁড়ল 

রাজাব নব পাঁধণীতা বানীব 1দকে। এই রানী অদূবে বাঁসষা আছেন, 'নাবিষ্ট মনে 

গুরুব কথা ্রবণ কাঁবতেছেন, কন্তু তাঁহাব মুখমপ্ডলাঁট বৃহিষাছে ওড়নায় আবৃত । 

গব্ তাঁহাব ভাষণ হঠাৎ থামাইয়া দেন। একদৃণ্টে কছ-ক্ষণ চাঁহয়া থাকেন 

রানীব দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব সদা উৎফুল্ল আননে নামিযা আসো বিষাদের ছাষা । 

রান্তদ্ববে বানণীকে বলেন, “মায়ী, তুমি কি উন্মাদ হয়েছো? যাঁদ গুরুকে দর্শনই না 

ফববে, তবে এত ফন্ট ক'বে এখানে এসেছো কেন বল তো ? 

্রত্যুন্তরে রানীব দিক হইতে কোনো সাড়া শব্দ নাই। ক্ষণগবেই দেখা গেল 

তাঁহাব আঁত অদ্ভূত আচবণ | ওড়নার আববণে পূর্ববৎ মুখখাঁন ঢাঁকয়া ঘব হইতে 

ছুটিরা বাহির হইলেন । উচ্চ কণ্ঠে হাসির ফোর়াবা ছু্টাইষা উন্মাদেব মতো নিচে 

নািয়া গেলেন, তাঁড়িধবেে প্রবেশ কবিলেন নিকটচ্ছ অরণ্যে । 

এমন একটা কাণ্ড সম্মুখে ঘাঁটযা গেল, িম্তু অমবদাসের মধ্যে কোনো চাঞচলা বা 

ভাবান্তব নাই । নিশ্চল পাথবেব মৃর্তব মতো ?নজ আসনে তান বাঁসয়া আছেন । 

রাজা ও পা্-মিন্রেরা সবাই ব্যাকুলভাবে 'নচে ছঁটিষা গেলেন। নূতন বানী বে 

্রকাতিস্থা নন, যে কোনো কাবণেই হোক উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইরাছে, তাহাতে কাহারো 

সন্দেহ নাই । 
ঘটনার আকাঁস্মকতায় দকলেবই চিন্তাশান্ত ম্তথ্ধ, এ সংকটে ?ক কবা কর্তব্যঃ কাহাবো' 

তাহা মাথায আসতেছে না। 

গুরু এবাব সভা-প্রাঙ্গণে নামিন্না আসিলেন, রাজার আর্ত প্রশ্নের উত্তরে কাঁহলেনঃ 
«এ সবই বানীীব কর্মফলের ভোগ ৷ কর়েকাঁিনের ভেতরে আবাব 'তাঁন 'ফিবে আসবেন 
এবং উদ্মাদ রোগ থেকে ক্ষত পেষেই আসবেন ॥ যে জন্য এখানে আসা, সেই দুর্ণনই 
যে এখনো বাঝী“রযেছে । অপান শান্ত হোন, ভয়ের কোনো কারণ নেই 1” 

সকলেই চাহিতেছেন, তাড়াতাড়ি রক্ষদ্দল পাঠানো হোক অবণ্য অঞ্চলে, উদ্মািনী 

রানীকে ধাঁরযা আনার ব্যবস্থা করা হোক। 
। প্রশান্ত জ্ববে অমবদাস কাঁহলেন, “এ সময্লে এই উন্মাঁদনীব পণ্চাদ্ধাবন করলে 

সকল চিকিত্সার বাইবে তান চলে যাবেন ॥ গোঁবন্দোয়ালের মৃত্তিকা ও আকাশ বাতানে 

ছাঁড়য়ে আছে গু নানকেব প্রাণসঞ্জীবন? নাম । এই নামের পণ্য স্পর্থ বানী পেরে 
গেছেন নামেবত্বীন্ত তাঁকে আবাব 'ফাবয়ে আম্র্বেই ।৮ 

অওষান্ ঘল্ এবং অন্যান্য ভ্তেবা রাজাকে প্রবোধ 'দিলেন, “বানীব উদ্মাদরোগ্েব 

ভোগ ও মত্যুযোগ' গুরু জ্বজ্প দুর্ভোগের ভেতব 'দিষে কাটিয়ে দিচ্ছেন। মহাবাজ, 

আগাম ধৈর্য ধারণ কারে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন ৷ গুবু অমবদাসেব কৃপাশীনতৰ 



শিখগুর; অমরদাস ২৯১ 

ইঞ্গুজাল আমবা এখানে বলে বহ,বাৰ প্রত্যক্ষ কবোঁছ। এবাব আপাঁনও তাব কিছুটা 
পারঠষ পাবেন |” 

ভারাক্তান্ত হৃদষে বাজা হবিপুবে চাঁলয়া গেলেন । গুবুর আদেশে সওয়ান: মল্কেও 
তাহাব সঙ্গে যাইতে হইল । 

সাচন্সাচ্ নামে একাঁট মুর্খ ও সবল প্রকীতির ভন্ত অহার্নীশ গুরু অমবদাসেব 
আশেপাণে ঘ্াবযা বেড়ায় । শিখ লঙ্গবখানাষ সে ভোজন কবে এবং গুবুব ফুট- 
ফবমাষেস থাটিষা, আব 'শিখদেব ডাকেহাঁকে ছ;টাছাটি কাঁবধাই তাহাব 1দন কাটে । 
শীত গ্রী্ম সব সমযেই গাষে তাহাব জড়ানো থাকে একটি কালো কম্বল । কেউ কোনো 
কাজ কাঁবতে বললে? কেউ কোনো মন্তব্য কাঁবলে, তৎক্ষণাৎ সে বলিষা উঠে, সা, সাচ্ । 
ভাই সবাই বিদ্ুপ কবিধা তাহাব নাম দিষাছে-_সাচলসাচ। এই সাচনসাচ একাঁদন 
লঙ্গবখানাব জ্বালানী কাঠ আনিতে গভীর বনেব মধ্যে কষা পাঁড়ষাছে । এমন সমষে 
অতাঁক্তে তাহাব উপব ঝাঁপাইযা পড়ে এক অর্ধনগ্ন উন্মাদিনী নাবী । আঁচড় কামড়ে 
মাচনসাচ্কে সে আসিব কবিয়া তোলে, ধাক্কা দা মাটিতে ফোলযা দেষ ও হিাঁ়য়া 
টানযানতে থাকে। এই প্রাণান্তকব অবস্থা হইতে মনত পাইধা সাচন্সাচ কোনোমতে 
গোঁবিদ্দোষালে ফাবিধা আসে, গুবুর সম্মৃখে বসিয়া হাঁপাইতে থাকে । 

আঁচড় কামড় ও মাটিতে ঘর্ষণেব ফলে বেচাকীব শবীর একেবাবে ক্ষতাঁবক্ষত। এঁক 
দুর্দশা তাহাব » কৌতুহলী হইষা সবাই প্রশ্ন কাঁরতে থাকে 

একটু সস্থ হইযা সাচন্সাচ্ যে বিববণ দেষ তাহাব মর্ম : সৌঁদনকার পাগলী 
রানীকে সে বনে মধ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থা দোঁখষা আদিষাছে । আচাব আচরণ তাহাব 
একেবারে ধপশাচবৎ। কোনোমতে তাহার হাত হইতে 'নচ্কাত পাইয়া সে প্রাণে 
বাঁচয়াছে। 

অন্তবঙ্গ ভন্ত্দেব দিকে তাকাইযা অমব্দাস নিয়নস্ববে কাঁহলেন, “কর্মভোগ প্রা শেষ 
হয়ে এসেছে । ধানী এবাব সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরতে পাববেন 1৮ 

পায়েব একপাটি পাদুকা খুলা নিষা গুবু সাচনসাচেব হাতে দিলেন, কহিলেন, 
“এটি তুমি তোমাধ কদ্বলেব ভেতব লাকয়ে রেখে দাও। কাল আবাব যখন বনে কাঠ 
ফুড়[তে যাবে বানী আবাব এসে করবেন তোমায় আব্রমণ। তখন এই পাদুকা 

কোনোমতে স্পর্শ কবাবে তাঁব গাষে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠবেন পৃবেধ মতো সুস্থ ও 
স্বাভাবিক । 

পবাঁদন অমবদ্দাসেব ভবিষ্যৎবাণী হুবহহ বমাঁলষা যায়৷ প্রহাবে উদ্যত উন্মাঁদনী 
যানপব গাষে পার্দুকাব ছোঁষা লাগায় পরমুহতে'ই তিনি থমাঁকষা যান । ক্ষণকাল পবে 
ধীঁবে ধাবে প্রাপ্ত হন িজেব স্বাভাবিক মানাঁসকতা । মাথাব কেশবাশি এলোমেলো 
এবং জটপাকানো, পবনেব শাঁড় 'ছল্নাভন্ন, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা । নিজেব দিকে দ্টপাত 
কাঁবিধা লক্জাষ তান আড়ষ্ট হইয়া পডেন, নিকটস্থ ঝোপের আড়ালে কবেন আত্মগোপন | 

সাচনসাচ্ তাড়াতাঁড় তাহার কদ্বলটি চাঁবযা দূ'থস্ড কবিষা ফেলে। লক্ভা 
পর্মবারণের জন্য একটি খণ্ড ছড়া দেয় রানীর দিকে । 



০১০ ভাবতের মাধক 

গোণবন্দোয়ালে 'ফাঁরয়া আসলে দেখা যায় রানী সম্পূর্ণরূপে সমস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। 

অক্পর গু অমবদাদের চবণে পাঁতত হইয়া বাব বাব তান কাঁবতে থাকেন স্তুতগান। 

ভীন্তব আবেগে বব ধারে ঝাঁবতে থাকে নয়নবাঁব | 

ণসদ্থদাধক অমব্দাসেব জীবনে এবাব দেখা দেয় গৃবূমীহমাব মহত্তব গ্রকাগ। 

হ'ত শিষ্য ভন্তের দল একেব পব এক আসিতে থাকেন তীহাব চবণোপান্তে। সাধন- 

জীবনের নবাঁদগন্ত উদ্মোচিত ছয তাঁহাদেব সাক্ষে, গুবুকপাব মাহাত্ম্য দর্শন কাঁরয়া 

তাঁহাবা ধন্য হন । 
ভাই-পাবো এই ভাগ্যবান: ভন্তদেঘ অন্যতপ ৷ শতদ্র; ও বিপাশাৰ মধ্যবতারঁ জলম্ধর 

অঞ্চলে তাঁহার বাস। তাঁহার অভ্যাস ছল, একাঁদন অন্তর গুবুকে দর্শন কবতে আসা। 
এই দীর্ঘ পর্থাট ?তাঁন আত্ম কাঁরতেন অধ্বপৃচ্ঠে । মাঝখানেই পড়ে পাশা নর্দী, 
আবোহট ও অখ্ব উভয়কেই প্রাতাঁদন এই নদী পাব, হইতে হইত সন্তবণ কাঁবযা । স্থানীয় 

নবাবেব এক পত্র সৌদন িকাবে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়ে ভাই- 
পারো এবং তাঁহাব অ্বেব সন্ভবণ দৃশ্য । তখন ভবা বর্ষাকাল । সে সময়ে খবম্্রোতা 
দুকূলপ্লাবী এই নদী পাব হওয়া মহা দুসাহসেব কাজ । এ পারে পৌছানোর পর 
নবাবপদ্্ সাঁকসয়ে প্রশ্ন কবেন। “ভাই বর্ষাব সমষ এভাবে জীবন বিপন্ন ক'বে নদী পার 
হচ্ছো কেন, বলতে পারো ? প্রাষই যে তোমায় এই বপচ্জনক কাজ আম কবতে দৌখ ।” 

ভাই-পাবো ভায়া বলেন তাঁহার এই সন্ভরণেব প্রযোজনের কথা । গৃব অমবদাসের 
চেলা তান, একাঁদন অন্তধ গুরুকে না দোঁথলে গ্ছির থাকিতে পাবেন না। গাব স্নেহ 
ভালবাসাব আকর্ষণ তাঁহার কাছে এমনই দুর্বাব । 

গুরুর মাহাত্ম্য ও নানা কাঁহন” শিয়া নবাবজাদা কৌতুহল? ছইযা উঠেন । ভাই- 
পাবোব সঙ্গে একাঁদন 'িষা উপাস্থত হন গোঁবন্দোয়ালে । গুর্ অমরদাস সেখানকার 
ধর্মসভায় শিখদেব মধ্যমীণবুপে বিরাজত । চোখে মুখে তাঁহাব দিব্য আনন্দের দা । 
ভাষণেৰ প্রত্যেকটি শব্দ ষেন চৈতন্যময়, শ্রোতাদের অন্তবে ভাববাজ্যেব জ্যোতির্ময় পদ্শা 
একটির পর একাঁট উঠ্মোঁচিত কাঁরতেছে ৷ নবাবজাদা উপলাব্ধ কাঁবলেন, ছাঁন এমন এক 
অনন্য সাধারণ মহাপুরুষ যাঁহার কপাব ধারা মানুষকে উজ্জ্রীবত কাঁরতে পারে, ধরতে 
পারে অমতলোকের পরম আচ্বার্দ। 

অমরদাস সম্মেহ আহবানে নবাবজ্াদ্দাকে আপন ফাঁবধা নিলেন, খুশীব উচ্ছল আবেগে 
কাঁধলেন তাঁহাকে আঁলঙ্গনাবদ্ধ । তাঁহার কৃপায় এই ম:সলমান তবুণ নৃতনতর অধ্যাত" 
জীবনে আস্বাদ লাভ করেন। 'কছ্যাদন পবে পৈতৃক সম্পাত্ত ত্যাগ কাঁরয়া তান গুরু 
অমবদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন; দীক্ষত হন 'শিখধর্মে 1১ 

ভাইলালো ছিলেন ভাই-পারোর জ্বগ্নাম ডাল্লার একজন ধনী আঁধবাসী। পারোর 
মহখে গুবদব অপার মাহমা ও শান্ত ?ভূতির কথা শানয়া তান তাঁহাব দর্শনে অতাফ, 

১. ম্যাকীলফ্ দা শিখ 'বালাজয়ান। ভলময ই 



শখগৃবু তঃমবদাশ ২৯৩ 

আগ্রহী হইষযা পড়েন। তাবপর কয্লেকবার গোঁবন্দোষালে বাওয়া-আসা কবাব পৰ 
অমরদাসেব অনুবন্ত হইষা উঠেন । 

লালোব 'পতা 'ছিলেন গ্রামেব একজন ধনী সাহদকাব । টাকা লন্ণ কাঁবয়া বহু অর্থ 
তান অর্জন করেন। পিতা মৃত্যুব পর লালোও পৈতৃক ব্যবসাব প্রভূত উন্লাত সাধন 
কবেন। তবুণ বয়স হইতেই তান ভান্তপরাষণ এবং দানশীল, লোকেব দঙথকম্ট দৌথলেই 
তাঁহাব প্রাণ আঁচ্হিব হইয়া উঠিত এবং অকাতরে তাহাদের অর্থ বিতরণ কাবতেন। 

পাঞ্জাব ভষাষ লালো শব্দের অর্থ- বন্তবর্ণ মূল্যবান ছুনী পাথব। গুরু অমব- 
গাসেব সভাষ প্রথম যোঁদন লালো উপনীত হন, সেহদনই গৃবুব ক্পাদৃষ্টি পাঁতত হষ 
তাহাব উপব । বাব বাব এই লূদর্শন ধম্প্রাণ যুবকেব প্রশংসা কাঁবয়াততান বলেন, “লালো 
হর বং বাঁডযা গবা”, অর্থাৎ, লাল চুনা হট বাঁঞ্জত হইযা উঠিয়া সকল বকম বং"এ-- 
নমদার্শতা আসয়াছে, লালোর জীবনে, সবাকাব সঙ্গে আপনাকে সে মিশাইয়া দিষাছে। 
শ্রই তত্বুটিই অমবদাস সদন তাঁহাব অন্তবঙ্গ শিখ ভক্তদের বুঝাইতে চাহযাঁছিলেন। 

গৃঝুব কাছে ন্মমদীক্ষা নিবাব পব ভাই-লালো সাধন্ভজনের গভীবে নি্মাজ্জুত হন, 
সাধনবাজ্যেব মূল্যবান চুনীবদ্ধেই হন তান ব্পান্তাঁবত ৷ শুধু গুবু সেবাতেই ভাই- 
লালো তাঁহাব অর্থ ও সামর্থ ঢাঁলযা দেন নাই, িখমন্ডলীব অন্যতম সেবক ও রসদদাব 
বুপেও আঁচবে 'তাঁন সুপপাঁবাঁচত হইযা উঠেন । 

সে-বাব এক বিশেষ পৃণ্যাদনে ভাই-লালো গুবুকে দর্শন কবিতে আঁসযাছেন। 
প্রণাম নিবেদন কাঁবতেই গুব্ অমবদাস সকলের কাছে তাঁহাব দানশীলতা ও গবোপকাব- 
বীত্তব গ্র্শীস্ত বাব বাব উচ্চাবণ কাঁবতে থাকেন। তাবপর ভাই-লালোকে নিকটে 
ভাকিক্লা নেন, ভাবাঁবিষ্ট অবস্থায একাঁট অঙ্গীল দিষা তাঁহাব ললাট স্পর্শ কবেন। 
আনন্দভবে বাঁকা উঠেন, “ভাই-লালো॥ তোমাব আত্ক জীবনেব প্রস্তুত গড়ে উঠেছে । 
তাই ললাট স্পর্শ কবে আঙ্জ তোমাব ভেতবে বোপণ ক'বে দিলাম চৈতন্যময় বাজ । 
আশীর্বাদ কাব, এবাব থেকে আত্মাব গভীবে তুমি নিান্জত হও 1, 

সৌঁদনকাব বদাষই ভাই-লালোব শেষ বিদায় । অতঃপব আর 'তান গৃব্ দর্শনে 
গোঁবিন্দোষালে আসেন নাই । 'নিজগ্হেব নিভৃঁততে বাঁসয়া ধ্যান দ্রপে 'তানি নিবিষ্ট 
হইয়া পড়েন, পারণত হন এক অসামান্য শিখ সাধকে । 

ক্ষমা, সহনশীলতা ও ত্যাগ 'তাঁতক্ষাব আদর্শাট অধবদাস তাঁহাব অনুগামীদেব 
হরে গভীবভাবে আঁঙ্কত ফাঁবযা দিতেন। শখদেব আচাব আচবণে এই গুণগল 
যাহাতে দর্বদা ফুটির়া উঠে, সে বিষষেও সতত ভাগ্রত ছিল তাঁহাব সতর্ক দষ্টি। কিন্তু 
এই আদর্শ এবং মানাঁসকতাব জন্য তাঁহার নবগঠিত িখনমাজকে কম দুউখ-কল্ট সহায 
কঁবিতে হয নাই । 

গোঁবন্দোষাল তখনকাব দিলে একাটি ভ্রমবর্ধমান শহববৃপে গড়িয়া উঠিতেছে। শিখ 
'ছাড়া অন্যান্য ধর্মেব লোকও এখানে আঁসযা বসবাস শুব? কাবিতেছে । নবাব সবকাবেব 
কয়েকটি উচ্চপদস্থ মু্লমান কমচাবদ এবং মুসলমান ব্যবসায়ীও এ লমবে এই বাঁধ 
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নগবেব ব্যাসন্দা হইষা পড়েন। ইহাদের কয়েকজন শিখদেব উপব উপদ্বব শর; কারা 
দেন। িশখেবা গুবুব লঙ্গরখানার জন্য কযা হইতে জল ভুলিতে যায় । এ সমড়ে 

দুষ্ট ছেলেদেব লেলাইবা দেওয়া হর তাহাদের বিব্যদ্ধে। ই'ট ছখাড়রা মাটিব কলনী- 

গুলি তাহারা ভাঙিষা দিতে থাকে 
শখেবা উত্তোজত হইরা উত্ে, পবাই মালবা গুবু অমবদাসেব কাছে ভাহাদের 

আঁভবোগ জানা! গুরু শান্ত স্বরে কহেন, পধর্মাঞ্থ কুচকীদেব দণ্ড বিখান করবেন 
ভগবান, এ দাগ্িত্ব তোঘবা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাও কেন? আমি বলি, তোমরা 
কুর়ো থেকে জল তোলবাব জন্য মাঁটৰ কলপী ব্যবহার না ক'বে এখন থেকে বরং 
চামড়াব মখক ব্যবহাব কবো 1” 

তাঁহাব গবামর্শই লঙ্গরখানাব কমাঁবা গ্রহণ কাবলেন | 'ীকিদ্তু তব; দুবতিদের 
হাত এড়ানো গেল না । দুব হইতে তাহারা তাৰ ছ্ধাডযা চাগড়াব মথক 'ছিলাভন্ব কাঁবতে 
থাকে । জল সংগ্রাহকদেব দুর্গত উঠে চবমে | 

গুবু এবাব পন্যমর্ণ দেন পিতলেব হাঁড়িতে জল আনাব জন্য । কিন্তু তাহাতেও 

কোনো কাজ হব না। কুচক্লীবা এবাব প্রকাশ্যে সবাসার্ব আক্রমণ শবে কবে, লোহার 
ডাণ্ডা দিয়া বহ?্ শিখ কব মাথ। ফাটাইয়া দেয় । 

অভঃপব ভন্ত শিষ্যেবা অধীব হইয়া উঠে । দুবর্ভিদেব সমযাচত পিক্ষা দিবাব জনা 
তাহারা প্রদ্তুত হব। কেউ কেউ উত্তোঁজত হইয়া গুবুকে প্রশ্ন কার, “আব কতকাল 
কম্বো এভাবে এক তরফা অত্যাচার সহ্য ক'রে চলবে ? এবান সময় হয়েছে পার্ট 
আঘাত হানবার ।” 
প্রশান্ত কণ্ঠে অমরদাদ উত্তব দেন, “উচ্চতর আদর্শ ভোগবা ভগতে প্রচাব করছে 

এজন্য চবম ত্যাগ স্বীকার না করলে চলবে কেন ” অত্যাচার ও বর্ববেষ আঘাত গিয়তই 
আসবে, আব তাব ফলেই ত্বরাধ্বিত হবে শিখদের আঁতুক ণাক্তিব উদ্বোধন । আমরা 
সাধনা ও 'গাম্ধব পথে চলোছ, সংশ্রী আকালেব পাব পথ অনুসরণ করছি, প্রতিশোধের 
মনোভাব আমাদেব শোভা পার না। জেনে বেখো; ধৈর্য ও সহনশীলভাব মতো তপস্যা 
আব নেই । সর্ব অবস্থায় সন্তোষকে ধবে থাকবে, তবেই লাভ কববে প্রকৃত সুখ । 
লোভেব মতো বড় পাপ আব কু নেই, তেথাঁন ক্ষমার মতো নেই কোনো পূণ্য । 
এই ক্ষমাই শ্রেছ্ঠত অস্ত্র বা শতকে পাঁরণত কবে পরম মিত্রে। আরও একটা কথা 
তোমাদের বলে বাঁখযে বাজ তোমরা রোপণ করবে, উত্তরকালে প্রাপ্ত হবে ভাবই 
ফল। দ্বদ্ছঃ সংঘাত ও দুহখেদ বীন্র রোপণ করলে ফলবুপে তাই একাঁদন আবার 
ফিবে আসবে তোমাদের ভ্রাবনে। বিষ বপন কবার পব ক কবে তোমরা আশা করো 
যে তাব ফল হবে অধৃত ?% 

অমবদাসেব উচ্চাবিত প্রাতটি কথায় ধ্যানত হইতোঁছিল সত্যকাব আত্মপ্রত্যর ও আদর্ণ” 
নিষ্ঠা। ভন্ত লাধকদেব হনয় এই কথাগ্াীল চিরতরে গ্রথিত হইবা গেল, দুব্তকের 
বিবুদ্ধে যে ক্রোধ ও ঘংণা পূুঞ্জীভূত হইয্লা উাঠবাছিল, তাহা এবার প্রশািত হইল ! 
কিছাদিন পৰে পাঁবন্রাজনরত একদল নাগা ম্ন্যাসী গোবিদ্দোয়ালে আদিবা উপান্থিত 



শিখখুরু অঅবদাস ২১৫ 

হয । এই নাগাবা প্রিশলধাব উপঙ্গ সন্নযাপী,১ দলবন্ধ হইধা হিযাল় ও উত্তত্ব 
ভাবতের 'বীভন্ন তীর্ধে ভ্রমণ করে, ধ্যান অালাইবা শান্তমব পাববেশে নিজেদের 
সাধনভঙ্নে ইহাবা রত থাকে । কিচ্তু কেহ ইহাদ্ধেব ধর্মাচবণে হস্তক্ষেপ কাঁবলে বা 
ফোনো অনিষ্ট কাঁরলে আর বক্ষা নাই, কোধে ক্ষিপ্ত হইষা শব উসব চবম প্রাতশোধ 
নেষ। গোবিন্দোষালে উপাহ্থুত হইবার পর হঠাৎ সেখানে এমন একট ঘটনা ঘটে যাহার 
ফলে নাথাবা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । 

শিখ লঙ্গরখানার কর্মীরা সৌঁদন কূপ হইতে জল সপ্রহকাঁরতেছে, এমন সময়ে উপন্নব- 
কাবা ম:সলগানদের নিক্ষিপ্ত একটি তাঁর নাগা সন্নযাসীদেব নেতার চক্ষতে গিষা বিধে 

এবং চক্ষুটি নম্ট হষয। নাগ্বারা কোধে ফাটিরা পড়ে, অস্মাদি শিয়া মসলগমানদের 
আক্রমণ কবে । ফলে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়া ধায় এবং সংবর্ষে শিখ বিবোধী কষেকাঁট দুষ্ট 
মৃসলমান নিহত হয । শিখদের ধারণা হয, ভগবানেব বিধানেই নাগাদেব মধাঠম 
অত্যাচাবারা এভাবে সোঁদন নার্ত হয় । 

দুব্তজদের অদৃষ্টে আরো কিছুটা শাস্তি ?বধান ছিল। একদল মুঘল সেলাব 
পাহাবায় বাদশাহের কোষাগারের কিছ ধন-সম্পা্ত সে-বাব লাহোর হইতে দিলীতে 
সবানো "হইতেছিল। দ্বর্ণমূদ্রার থালগযীল চাশানো ?হল একরল খন্গ'বব পিঠে । 
গোঁবন্বোয়ালের সামাহত সড়ক দিয়া পথ চাল তত, এমন সমন স্বণিদ্রোবাহী একাটি 
থচ্চর সবাব অনক্ষে শহরেব এক গাঁলতে চদা পড়ে । অগনাট ছিল মুসলমানদের 
অধন্যষিত। স্থানীব একদল দুবর্তি তাড়াতাড়ি এঁ খন্চাটি বাঁড়া "ভতবে ল:কাইলা 
ফেলে । রি 

কিছুক্ষণ পরেই বক্ষীদলেহ অথাক্ষ টেব পাইলেন, একটি খচ্চব দত্ত হইয়াছে । 
কোতোয়ালের দাহায্যে জোর তল্লাম চালানো হন গোঁবিদ্দোয়ালের প্রীত মহজ্লাষ । 
অবশেষে বক্ষীরা মুসলমান পল্লীতে উপাঁছুত হইবার পব খচ্চবাঁট অকস্মাৎ চাধকাৰ 
কাযা নিজের অস্তিত্ব জানাইযা দেয় । ল;কালো স্থান হইতে এাটক বাঁহিব কাঁবতে 
গেলে দুব্ততেরা সবাই মাঁলষা অস্রশস্ নিয়া বাধা দেয় | কিন্তু সবকাবী বক্ষীণলের 
সম্মুখে তাহারা টিকিবে কতক্ষণ ॥ অচিরে অপবাধীদের গ্রেপ্তাব করা হয । বারদশহের 

অর্থ লুষ্ঠনের এই অপচেষ্টা ও সংবর্ধ দবূ্তদেব চধম শীবপর ডাকব আনে, 
গোবিদ্দোরাল শহর হইতে তাহার্দের সবাইকে বাহচ্কৃত হইতে হয় । 

ভন্ত শিখ ও লঙ্গবখানার কমপবা দ্যস্ভির নিশ্বাস ফোৌঁলযা বাঁচেন । দৈনান্দন কাজ” 
কর্ম ও ধমাৰ অনুষ্ঠানের পথে থে বাধা শ্রতাদিন ছিল তাহা এবাব দূবাঁভূত হয় । 

গুবু অমবদাস সেদিন তাঁহাব সভায় ভন্ত শিষাদের বলেন, “ভগবানের উপব নির্ভর 

৯ মুঘল আমলে এক শ্লেশীব ধর্মাম্ধ মুসলমান হি্দুতীর্ঘে নাধন্ন্যাসীব উপব 

নানা অত্যাচার ও জুলুগ খু করে। সে সণষে কাশীব বাঙাল? অদ্বৈতবাদী দ্নযাসী 

মধ্দসূদরন সরস্বতী নেতৃত্বে একটা বিবাট গ্রাতবোধ আন্দোলন গাঁড়যা উঠে। প্রধানত 
আচার্য মধ্সৃদনের প্রেবণা ও নির্দেশে িশুলধাবা লাগা নাধুবা অ্রশ্ত সনাক্ত 
হয এবং অত্যাচাবীদেব শাঁস্ত বিধান ফবিতে থাকে। 

রব 
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ক'রে থাকলে, ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখালে, এনমীনভাবেই দর্$খ তাপে 'নবাত্ত ঘটে, 
ধর্মের চক্র আবার্তত হয়ে সাধন কবে দুষ্টের দমন । আশ; ফলগ্রদ না হলেও ঈশ্বব- 
নির্ভবতার এই পথই হয়ে ওঠে সত্যকাব শান্ত ও সুখের পথ ।” 

কয়েকজন গিখ শিষ্য একবাব অমবদাসকে প্রশ্ন করেন, “গুবুজী, প্রকৃত সাধু ও 
ভগবদভন্তের লক্ষণ কি, আমাদের একটু বলুন 1” 

উত্তবে তান বলেন, “প্রতু অলখ্ নিরঞ্জনের নাম যার হৃদয় কন্দবে সদা ধবানত 
হচ্ছে, ব্যান্তসন্তা ও আত্ম আঁভমানের মূল যে উৎপাটন কবতে পেবেছে, সেই হচ্ছে প্রকৃত 
দাধ্য। এই 1বনাশশীল দেহ ত্যাগ করলে সে লাভ কবে আঁবনাশী জ্যোঁতর্ময দেহ । 
যে সাধক মন থেকে বাসনাব বাজ 1নাম্চহ করতে পাবেন, তানিই তো প্ররৃত সমর্থ পাধক, 
জীবন্মদ্তি অবশ্যই হয় তাঁর ববায়ত্ত। সিদ্ধ সাধকেরা জ্বতন্তরপুবৃষবূপে এ পাঁথকীতে 
ধরে বেড়ান, তাদের ভেতব দিয়ে ভগবান সাধন কবেন জীবের অশেষ কল্যাণ । জীব 
জগতের সঙ্গে, সমাজেব সঙ্গে, যুস্ত থেকেও এই সাধকেবা থাকেন তাব বাইবে, নাগ ও 
জ্বাতন্ন্যকে সম্যক্রুপে বজায় রাখতে তাঁবা সক্ষম হন 1” 

একদল কানফাট্টা যোগী সে-বার ঘুরতে ঘুবিতে গোঁবন্দোয়ালে উপা্থত হন। 
ইহাদেব শিবে জটাব ভার, গলায় বন্ধোক্ষেব মালা, কানে ছাড়ে কুণ্ডল। যোগীনেত 
িসরারনাথের সঙ্গে ধর্মতত্ত সম্পর্কে গুব; অমরদাসেব নানা আলোচনা হয় । কথা 
প্রসঙ্গে সাধদ-সন্ন্যাসীর বাহিবেব বেশ অপেক্ষা তাঁহাদের তপস্যা ও ভগবানের সাঁহত 
যোগসাধনার উপবই অমবদাস অনেক বেশী গৃবৃদ্ধ আরোপ কবেন। এসময়ে িখগুব 
যে ভজন পংগীতাট রুনা কবেন, এখনো রামকোঁল রাখে শিখ ভন্তেবা তাহা গাঁহিযা 
থাকে। এ সংগীতের মর্ম, 

নগ্রতা হোক হে যোগী, তোমার কানেব কুপ্ডল-_ 
কব্দণা হোক তোমাব দেহেব আচ্ছাদন । 
গৃনর্জম্মেব বঞ্ধন ভষকে স্মরণ বাখো অহনঞ্গ, 
এ ভযেব ধিভূতি লেপন কর সারা অঙ্গে । 
হে যোগী, এমনিতব শিঙ্গা বাজাতে শেখ 
যা থেকে নির্গত হবে অনাহত নাদ, 
আব ভগবৎপ্রেমেব সুক্ষ সমৈধব িকণ । 
ধৈর্য হোক তোমাব কাঁধের ঝুলি, 
সত্যকে ক'বে তোল তোমাব ভিক্ষা-গান্ত, 
থবে থবে*তাতে সাজিযে বাখো নামের সংধা-_ 
পান কবো তা পবাণ ভবে । 
মনকে 'বাছষে দাও ভগবানেব চবণে, 
এবং তাই হোক তোমাব যোগাসন ৷ 
দেহেব দ্বাবে দ্বাবে দাঁড়াও ভিক্ষাপাঘ্ন হাতে, 
মামের ভোগান্ন করো গহণ। হে যোগী, 
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শষ তানপুবাব সৃব ঝংকারে পাবেনা তোমাব প্রভুকে-_ 

প্রেম আব ভান্ত হোক দুটো সবেলা তাক 
আব তা বেধে দাও তোমাব দেহ-তানপদবাধ । 
সার্থক যোগীব হৃদ্ষ-গবাক্ষেব পথ বেষে 

নেমে আসে পবম প্রভুব কল্যাণময় বাণী, 

ছিন্ন হয় তার সর্ব সংশষ, মুমূক্ষাব দ্বাব বাব খচলে, 
চিবতবে যন্তে হন যোগা তাঁব পবমাত্মাব সাথে । 

কিন্তু, দূবন্ত বাসনার বোখ থেকে কে দেবে ভাই 'নক্কাত, 
যাঁদ না ঘটে কপাল গ্বুব আবির্ভাব £ 
সদুগুব বোপণ কববেন সতনামেব বাঁজ, 

তবে তো দূব হবে ভববোগ, জলে উঠবে মোক্ষের আলো । 

জীবন তানপুবাষ ওঠাও সেই অনাহত বাংকাব 

হে যোগী, ধা শুনে মানুষ হয অৃতিমগ্ । 

অম্বপৃষ্ঠে আবোহণ কাঁরবা অমবদাস একাঁদন পথ চাঁলতেছেন। সঙ্গে বাহযাছে 

কয়েকজন ভন্ত শিষ্য । শহবেৰ প্রান্তে একাট জীর্ণ দেওয়ালে পাশ ঘেশীধষা তান 

অগ্রসর হইতৌছলেন। বাঁষ্টতে এ দেওযালে প্রকাণ্ড ফাটল ধাঁবষা [িযাছে, যে কোনো 

মৃহূর্তে সেটি ধাসয়া পাঁড়তে পাবে। সৌদকে দৃষ্টি পাঁড়িতেই গব; তাঁড়ংবেগে অধ্বের 

মৃখ ঘূবাইয়া নিলেন পস্তব্যচ্তে সায়া গেলেন এক নিবাপদ স্থানে । 
জনৈক ভন্ত সঙ্গীব মনে খটকা বাঁধল । এ বড আশ্চর্ষেব কথা । ভাঙা দেওয়ালের 

ভষে গুব; অমবদাস এমন সন্পুস্তা! আশ্রমে ফাবষাই এ প্রসঙ্গটি ?তাঁন উ্থাপন 

কারলেন। কহিলেন, "গুবূজী, আপানি তো প্রাষই বাঁলয়া থাকেন, ভগবানের কল্যাণ" 

অয় নাম আশ্রষ কবে ষে থাকে, সে হয় মৃত্যুঞ্যী ৷ তাছাড়া, আপনাকে বলতে শুনেছি, 

সত্যুব ভর বা দুশ্চিন্তা লেশমার আপনাব মনেব ভেতব নেই, সেই সঙ্গে নেই কোনো 

বাঁচবাব আগ্রহ । কিন্তু কিছুক্ষণ আ্ধে লক্ষ্য কবলাম, জীর্ণ প্রাচীবটি ভেঙে পড়ে 

আপনাকে চাপা দেবে এই ভয়ে আপাঁন ক্ষিপ্রবেগে অন্বেব মুখ ঘাবিধে দিলেন। এর 

রহসা আমাদের বাবিষে বলুন 1” 

গৃবু সহাস্যে কাহলেন, “তোমরা এটা লক্ষ্য কবেছো দেখে আঁম খুশী হযোছি। 
এ আচবণেব ভেতব দদিষে একটা তত্ব আম তোমার্দেব বোঝাতে চেযৌছ | বহন পণোর 

ফলে মানবজন্ম লাভ হয এবং এই মানবঞ্জন্মে জন্য দেবতাবাও লালাধিত থাকেন, 

কাবণ মানব-দেহেব দাধনাই এনে দেষ প্রকৃত আত্তজ্ঞান ও মুমুক্ষা । তা হলে আমাদের 

দি টাঁচত নষ এই মূলাবান এবং পক্ষ সন্ভাবনাময জীবনকে বাঁচিয়ে বাখা 2 এই দেহ 

দিষে তোমবা জীবের বহ্ কল্যাণ সাধন যেমন কবতে পাবো, তেমাঁন পাবো নিজের 

রর দাধন ফরতে। কাজ্রেই ভগবানপ্রদত্ত এ দেহের একটু দেখা শুনা কবা দবকার 

কি।” 
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অগ্রবদাদেন লভান এফ একাদন অতাধিক জনদগাগম হইত ॥ এ জনভাব বেশীর 
ভাগ ছল অর্থার্থা ও আতভিন্তভা কেউ লাদিতেন্ছ আর্থিক দূর্ঘাভিতে কি হইয়া, 
কেউ বা আদি বোগ শেবের ছাত হইতে তাণ লাভের জন্য! 

ভ্রনতাব এই ভিড় দৌথঘ। গবেঃ দেদিন হঠাৎ লুট ও বিন্ত হইবা উঠিলেন ৷ নধ্বর 
দেহেন দুঃখ কষ্ট নিনাই বাই গ্ছিন । কই, লংসাব ব্ধন মোচনেব বা ভগবর দর্শনেত 
ভককক্ষা নিরা তো কেহ ভাঁহার কাছে আপে লা। 

অন্তবঙ্দ ভওদেন ভাকিবা অথস্কান কহিলেন, “প্যাখো, আন ছিব করোছ। গ্েবিন্দো- 
রালেব এই ভিড় সার আম লহ্য করবো না কাছাকাছি কোনো একটা নিদ্রনি অরণ্যে 
গষে বাস কববো ! আপন এনে ধ্যানভ্ন আর নামজপ করবো | এ বাক্ণারি আব 
মোটেই জামার ভাল লাগছে না।” 

নংকপে কাঁধলেন, সেই দিনই নথ্যরাঘে গোপনে ত্যাগ কারবেন গোবদ্বোয়াল। 
কিন্তু বানতার প্রান্তালে তাঁহার দুই পচ যোহতি এবং মোহন, আর কবেফাট অন্তবন্ধ ভন্ত 
ব্যাপাবঁট জানিরা ফেলেন । অদব্দাদ গৃহ হইতে নির্রান্ত হইবার লঘর তাঁহানাও নারে 
কাঁবলেন তাহার অননব্ণ । 

বনের মধো এক কুটির বাঁধা একান্তে জপ ধ্যানে নিকত হন অনবদাস 1 অঙ্গার 
কিছুটা দূরে অবস্থান কারিতেছেন, খজতেছেন তাঁহার দেব; পরিচিত সুযোগ । 
কবেক দিন নাদে সেখানে উপস্থিত হস এক অংগবয়দ্ক দেষপালক, জাতিতে ধুনলমাল, 
নাম বছলুল্। গুরু অনরদাদকে দর্শন করার বঙ্গে সঙ্গে বে ভান্ততে আপ্তে হযে" 
ভাঁহাব সেবার জন্য তৎপর ছইরা উঠে | প্রাভাদন ₹ধবেরঙেব অজন্র ফুল বনের 'ভরুলতা 
হইত নে বংগ্রহ করে, নিবেদন কবে এই নবাগত মহাত্ঞার চবণে | দুই বেলা নে দুই 
ভাঁড দূধ দিপা যায়, তাহা পান কাঁররাই অগরদান দিনাভিপাত কনেন, পবগানন্দে জপ 
ভাপ মগ থাকেন । বনের ভিতর হইতে রোজই প্রচুব কলমূলও বহললে নিয়া জানে, 
গলেরে ভক্তদের োজনের ছন্য বাথিল্লা বায় । 

ভন্ত দঙ্গীদের নিকটে ভাবনা গুরু একাঁদন বলেন, “ভগবানের লীলা কি বিটি, 
দ্যাখো । এই ভ্রননানবহণীন ধলে অবস্থান ঘদতে এসে বহলুলের গতো রর আমবা কুঁড়িরে 
গেলাম 1 

ভন্ডেবা ছিজ্ঞাস্ম নেনে ভাকাইরা আছেন। ভাবিতেছেন, বহলনুল্ এক দণস্থ সহ্য 
দদ্পদহান রাখাল, ভাহাব মধ্যে গুল কোন মহার্ঘ বন্ডু দন করিলেন কে জালে ? 
অগবদাদ এবার পাবিজ্কাব ভাষায় কহিলেনঃ 'বিহলুল্ অতি পাবনা বধেক, শন্ধে 

সড় আধার । লাধনার় প্রত ছলে ভগবধ্কুপা পেভে ভার বিলচ্ৰ হবে না 1 
সেদিন ছচদ্ধ ভান্ডাঁট গর্দেব কাছে বাঁথরা প্রণাম জানাইতেই গুক বহলুলকে 

কাহলেন, “বংন। তোদাব প্রতি আগ খবে প্রনন্ন হঝোঁছ । তোনার হনে যাঁর কোনো 
বিশেব প্রার্থনা থাকে, জাঘার ভানাও 1 আদি তা পুরণ কববো 1 অর্থ গান ঘগ। কি 
তুম চাও 2? 

পেলাম জানাইয়া বহলুল্; নিবেদন করে, “ছোটবেলায় বাপ-মাকে আমি হারিরোছ ! 
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তাঁদো নূতার দয,ষ'কতকো'দোঁছ, কিন্তু তাঁদের তে। ধরে বাখত পাব নি। শুধ; আধার 
মতা থবীববাই বে আহা তা নব, অনহাৰ বড় লাকোও | এই তো সৌপন [তিবখান- 
গ্রাম জবাব বেড়ার পিঠ থেক পাহও,ক পন্ড মাযাগেৰ। কেউ বাঁচতে পাবলো 
না। দেখছি, এই দীনধাব সবটাই একটা খেলা, একটা তামাশ-। এই খেব'র মণীলিক 
তো একগ্ন ঠিকই রষেছেন। অন সেই মাঁলককে, সেই খোদ।কে দেখত চাই, তাঁ 
আশ্রষ পেতে চাই । দেই আশ্রবই একগান্ত বস্তু, ঝা 1ঠবাঁদন থাকবে বর্তমান । আমায় 
আপান দা করনে, সেই আশ্রষাট দিন।" 

গংবধধ আননে আনন্দের আভা । ভর্রদৈব দিকে তকাইধা কাঁহ,লন, “দ্যাথো 
পরম প্রভুব বিচিত্রলীরা। নিরক্ষর, ্বঙ্সবৃদ্বি। লহাধপৎ্পনহীন মেষপালককে ক'বে 
তুলেছেন মহাভাম্যবান্ । এই অল্প বয়সেই তাঁব অন্তবে ছাঁড়িষে দিষেছেন সৈতন্যেৰ 
বাঁজ। সে বাঁজ এবাব অক্কুরিত হষে উঠবে ।” 

সন্পেহ বহলুলেব দিকে তাকাইধা অধরদাদ কাঁহালেন, “বস, তোমায় আমি নাম 
দেবো, নিষ্ঠাভরে তা জপ কবো। তোগার জীবনের সাধ পণ“ হবে, এ আশীর্বাদ আন 
কবছি 11? 

এই মেষপালক বহলুল্ অমরদাসের কৃপায় উত্তরকালে এক সিদ্ধপবেষরূপে গণা 
হইয়া উঠে। 

সেখাব অমবদাস কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষা সঙ্গে 'নষা পাঞ্জাবের কাব অঞলে 
গিষাছেন। তখন গ্রীক্সকাল। প্রচণ্ড গরমে চাঁরাঁদক উত্তপ্ত, আগমনের হল্কাব মতো 
বাঁহতেছে “ল'ব হাওযা, সঙ্গীদের ফণ্ঠতাল, শকাইব্লা উঠছে । এবাব কাছাকাঁছ 
কোনো একটা বনেব ছাষায আশ্রষ না নিধা উপায় নাই। 

একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পাঁড়িল, বৃহৎ কূপ সমান্বিত একটি আঁত মনোবম ফল 
ফুলের বাগিস। খোঁজ নিষা জানা গেল, শহবের শাসনকর্তা এটিব মালিক । অমর- 
দাস ভাবলেন, এই বািচাধ তাঁবু ফৌলয়া সবাই দ্লানাহাব সাঁববেন, দৃপুববেলা, বৌদ্র- 
তপ্ত আবহাওয়ায় এখানেই বিশ্রাম নিবেন। তান এক ভ্তকে পাঠান হইল কর্তৃপক্ষের 
অনমতির জনা । 

নগবের শাসক একজন পূুরণীশ্রেণীব ক্ষয় । অমরদাসেব নাম শুনযাই 'তাঁন চটিয়া 
উঠ্িলন। কহিলেন, “আমি তোমাদের গুরুকে জান, ভাল্লা-শরেণীব ক্ষািষ দে। এই 
তো সোঁদনের কথা: বসবকা গ্রামে একটা সাধাবণ মানৃষবপে সে বাস কবতো। হঠাৎ 
দেখাছ, সে এক মস্ত গাব; হযে উঠেছে । চাঁবাঁদকে তাব খ্যাতি প্রাতপান্ত। কিন্তু 
আসলে সে চূড়ান্ত অনাচাব চালিষে ষাচ্ছে। ব্রাহ্গণ, ক্ষতিষ, শু সবাইকে এক গঙ্পাশ্ততে 
বাঁসিষে খাওয়াচ্ছে, আব জাত মাবছ্ে উচ্চ বের । এমন অনাচাবী লোককে তো আঁম 
আমাব বাগিচাষ হ্থান দিতে পাববো না 1৮ 

ভনতট ফিরিযা আদিযা সবিস্তাবে পব কথা গৃব;কে নিরোদন করেন । গুছ 
কাজ গস্ভীর হইযা থাকেন । তারপর দুথকণ্ঠে বারা উঠেন, * 'বটে ! তাহলে আও 
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জানিয়ে বার্খাছ, তাব বাথত আমার এই জাতপাতহীন অনাচারা 'শখরাই একাঁদন গঠন 
কববে এক স্বাধীন বাজ্য, একজন 1শখ হবে এই কাসুব শহবের শাসক ! আব আজকের 
এঁ আত্মণ্ভবী শাসনকর্তাব বংশীয় লোকেবা হবে তার পারচারক |” 

উত্তরকালে ত'হাব এই ভাঁবষ্যদ্বোণী আক্ষাবকভাবে ফাঁলিষা 'যাছিল । 
সৌঁদন শ্রান্ত, তৃষষার্ত ভন্তদেব নিয়া অমবদাস কাসুবের উপকণ্ঠে এক গবীব 

প্রঠানেব গৃহে গিয়া উপাস্থিত হন । এঁ পাঠান অতি'থদেব পরম সমাদরে তাব ঘরে নিম্না 
বসায়, শীতল জল ও পাখাব বাতাসে তাহাদেব প্রান্তি দুব কবে। 

দাঁবনষে ?নবেদন কবে, “আমি দাঁবদু লোক ৷ আপনাদের মতো মেহমানের সেবা 

কবার সাধ আমার কই ?” 
অমরদাস আম্বাসভবা কণ্ঠে বাঁললেন, “ভাই, যা ?কছ, পামান্য বস্তু তোমাব ঘবে 

আছে, তাই দাও, ত্যতেই আমাদের ক্ষুতীপপাসার নিবাণ্ত হবে|” 
প্লান আহাব সমাপনের পব গু সেখান হইতে 'বদাষ দিলেন! বাঁলয়া গেলেন, 

“ভগ্নবানেব সম্ট জীবের সেবা এমাঁনভাবে ক'বে যাও বহ্ধু॥ তাঁর কা অবশ্যই তুম 
পাবে। আঁচবে এই সমদ্ধ কাসুব নগবেৰ তুমিই হবে শ্বাসনকর্তা 1” 

দাঁবদু পাঠান সৌঁদন গুহ অমবদাসেব এই কথাব মর্ম বাঁঝতে পাবে নাই। কিদ্তু 
পবব্তাঁকালে সত্যই একাঁদন সে গ্রহণ কবে নগরেব শাসনভাব । 

সমকালীন কাসুবের এ ক্ষানয-শাসনকর্তা এবং তাহাব অধীনস্থ কর্মচাবীবা অতঃপর 
নানা অত্যাচাবের জন্য কুখ্যাত হইযা পড়ে৷ বুদ্ধ বাদশাহ তাহাদের সবাইকে কবেন 
পদচ্যত এবং সে স্থলে নুতন কাধিযা 'নষ্যোঁজত কবেন পাঠানদেব। অমবদাসের 
আশীর্বাদগ্রাপ্ত পাঠানাটি এ সময়ে একটি সবকাবাী কাজ গ্রহণেব সুযোগ পার, তার" 
পর নিজেব দক্ষতাবলে উন্নীত হব শাসনকর্তার পদে । এই পাঠানবংশেব শাসকেরা 
বেশ কছুযাদন কাসব শহবে বাদশাহেব প্রাতীনাধন্ধ করেন । পববাঁকালে শিখ নূপাতি 
বণাঁজৎ ?সং পাঞ্জাবেব এক বৃহৎ অংশেব আঁধপাঁত হন। কাসুরেব শাসনভার তখন 
পতিত হব শিখদেব উপর । 

থক; অমব্দামেব একাঁট চমকপ্রদ বিভূঁতিলীলাব কথা শিখ ভন্তদের বাঁচত গ্রন্থে 
পাওয়া যাষ। 

সোঁদন গুবু তাঁহাব দ্বিতল শষনকক্ষে নিদ্ুত বাহবাছেন, হঠাৎ শেষ বাত্রে নারী কণ্ঠের 
আর্ত বুদ্দনে জাগিয়া উঠলেন । নিকটস্থ মহলাধ কোনো 'বপদ ঘটিয়াছে। ব্যাপার 
কি জানাব জন্য দুইটি সেবককে তাড়াতাঁড় ?তাঁন পাঠাইয়া দেন । 

নেবকদয ফাঁববা আঁসরা নংবাদ দেষ-দম্চিকংদ্য বোগে ভুগিষা একটি যুবকের 
মৃত্যু হইযাছে। এ মর্মভেদী চীকাব তাঁহার শোকাতণ জননীব । কোনমতেই 
তাহাব ক্রন্দন ও আর্ত থামানো বাইতেছে না । 

একথা শোনাব পর অমবদান নয়ন মাদিযা কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ বাহলেন; তার পরে 
অস্ফুট স্ববে শ্রীভগবানেব চরণে প্রার্থনা জানালেন মৃত যুবকটিব পুনজাঁবন লাভের 
ছন্য । সেবক "টিকে কাহলেন, “মৃতের দামনে বসে তোমরা ভান্ভরে জপব্রীব প্রথম 
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পৌঁব আবাত্ত কৰো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাব মুখাববরে কছনটা জল ঢেলে দাও । ভয নেই” 

প্রভুব কূপাব সে পুনজাঁবন লাভ কববে।” 

আদেশ পালন কাঁবতে গিষা ভন্ত সেবকেবা চিন্তা কাবিল, “এই মৃত যুবকেব দেহে 

গুব্ গ্রাণ সপ্ভাবিত কববেন তাঁর বিভীতব বলে। আমবা উপলক্ষ মাত । জপজী 

আবাত্ত কবে আব মুখে জল দিষে আমবা কীই বা কবতে পাঁবি। ববং মৃত যুবকটিকে 
দোজাস্াজ গৃবুব সম্মুখে এনে উপস্থিত কাব, যা কিছু কববাব তান নিজেই কববেন ।" 

ফালাবলদ্ব না কবিয়লা মৃতদেহটি গুবুৰ ভবনেই তাহাবা নিষা আসে । সঙ্গে 
আগসিযা জড়ো হষ বহু কৌতুহলী নবনাবী । গুঝু তখনো ভাবাবিষ্ট অবস্থাষ আসনে 
বসি আছেন । শোকার্তা জননীব কালা তাঁহাকে সজাগ কাঁবষা তেলে । তাড়াতাঁড় 
মৃতের সম্মথে আসিষা তান উপবেশন কবেন। মন্তরপৃত বাবি বার বাব সন কাঁরতে 
থাকেন প্রাণহীন দেহে । 

কিছুক্ষণ পবে দেখা যাষ, বুবকাঁটব চোখের পাতা ও ওষ্ঠাধব কাম্পিত হইতেছে, দেহে 
দেখা 'দিষাছে প্রাণের সণ্াব । অতঃপব কিছুটা জল পান কাঁবষা উঠষা বসে। এই 
অত্যাম্তর্য বভাীতলীলা দর্শনে ভন্ত শিষ্য ও কৌতুহল জনগণ আনন্দে কলবব কবিযা 
উঠে। মৃত ফুবকেব জননী সাশ্রুনয্নে। আবেগভরে, লুটাইযা পড়েন গুরু অমরদাসের 
চবণতলে । 

আল্লাইবার খান নামে এক ধন” মুসলমান বাঁণক দিল্লীতে ঘোড়া আমদানির ব্যবসা 
কাবতেন। আবব হইতে বাঁছিযা বাছিষা ঘোড়া ক্লষ কবা হইত: আব দিল্লীতে আনিয়া 
বিরষ করা হইত বাদশাহেব সেনা বিভাগেব কাছে । আল্লাইযাব সেববাব প্রায় পাঁচশত 
আববাঁ ঘোড়া সংগ্রহ কারয়া দেশে ফাঁরতেছেন । 'বপাশা নদীব দু'কুল প্রাবিত কবিয়া 
তখন বন্যাব ম্রোত নাঁমযাছে । আল্লাইযার নদীর তাবে আসযা মহাঁবপদে পাঁড়ল। 
এতগ্ঁল ঘোড়া নিয়া এই স্ফীতকায়া নদী পাব হইবেন 1কভাবে ? ঘাটে কিছু সংখ্যক 
নৌকা রাঁহযাছে বটে, কিন্তু পার্বত্য বর্ষার ঢল নামাষ নদী যেরূপ ফুঁলষা ফাঁপা 
উঠিষাছে তাহাতে মাঁবাবা যাইতে সাহস কাঁবতেছে না ॥ বিশেষত বৃহদ্াকাব আববা 
ঘোড়াব ভারে নৌকা উল্টাইপ্লা পাঁড়বার আশঙ্কা প্রবল ॥ বেশী টাকার প্রলোভনেও 
মাঝিবা ওপাবে যাইতে রাজী নয় । 

এমন সমযে আল্লাইয্লাব খান দোঁখলেন একটি ষুবক ঘোড়াসহ নদীব স্রোতে বাঁপ 
দিলেন, সন্তবণ কাঁরষা উপাস্থৃত হইলেন এপারে । ছুটিযা গিয়া তাঁহার সাহত আলাল 
কাঁবলেন, শনলেন, তাঁহার নাম ভাই-পাবো, তান একজন নবদীক্ষিত শিখ । 

“ভাই, আপনাব সাহসের বাঁলহাঁৰ যাই । এই বন্যাব সমষে জলের ঘা্ণপাক 
ঘাকে, তাতে কত লোক তাঁলষে যায । আপানি কি জীবনের পবোয়া করেন না?" 
দাঁবস্মষে মন্তবা কবেন 'তাঁন। 

“হ্যাঁ ভাই, ঠিকই বলেছেন আপ্পাঁন। ভষ সংকোচ আমাব জীবন থেকে দূৃবে চলে 
গিয়েছে । এবং তা লম্ভব হয়েছে আমার গুবু অমবদাসজ্জীব কৃপায় | আদি তাঁর 
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আগ্রিত শিষ্য । গুব; অরদাদের বিভূতি অঘটন ঘটাতে পাবে, তাঁব ক:পা অসদ্ভবকে 
সম্ভব কবতে পাবে একটিবাব তাঁকে দর্শন কবুন, আপনাৰ নব ভর, সব বাধা-বিঘ! 
দবে হয়ে যাবে। হাবেন তাঁকে দর্শন কথতে? দেখবেন, শত শত লোক তাঁব দংপর্শে 
এসে নতুন জীবন লাভ কবেছেন।” 

আল্লাইরাব নীববে একটু ভাবিয়া ?নলেন। এতগযীল ঘোড়া পাব বরার ব্যবস্থা 
করিতে দূই একাঁদন সময লাগিবে, এজন্য বৃহৎও দু গঠনের নৌকা পংগ্রহ কবা দূবকাব। 
ইতিমধ্যে অত্যান্চর্থ শ্তিধব সাধুটিকে একবার দেখবা আসা মন্দ কি? 

গব দিনই ভাই-পাবোব পল গোবিদ্দোয়ালের ধর্ম-দববাবে গিয়ে তিনি উপস্থিত । 
অমবরাপে দর্শন কৰা মান্র কি এক দূর্বাব আকর্ষণে বাঁধা পাঁডি্লা গেলেন আল্লা- 

ইযাব। অন্তবেব অন্তন্তল হইতে কে ধেন ডাকিয়া বাঁলল, তাঁহার ইহ-পবকালেব পথ- 
প্রদর্শক এই মহান: পুরুষ » ইহার আশ্রর লাভের জন্য এ সংগাবের বব 1ছঢ আকর্ষণ 
ও বিভ্তাবভব অনায়সে ত্যাগ কৰা যায়। 

পরম ঘ্েহে এই মুসলমান বাঁণককে অমরদাসআলিঙ্গলাবদ্ধ কাঁবলেন । তাঁহার নিজের 
জন্য ধাঁক্ষিত ফলমূল মিন্টাম্ন হইতে দবছূটা তাহাকে ভোজন কাবিতে দিলেন । 

নবাগতেব নামাঁট গুব; দু'একবান উচ্চাবণ কাঁবলেন ৷ তারপব প্মিতহাদো কহিলেন 
“ভাই, তোমান নাম হচ্ছে--আল্লাইষার, আল্লার বন্ধু । আল্লাব বন্ধুস্থানীব হওরা 
বড কঠিন কথা, ভাই । তবে তোমাষ আম অবশ্যই আল্লার দাস ক'বে দিতে পাবি। 
আল্লা হবেন তোমাব গ্রভূ আর তুমি হবে তাঁর দাদ, তাঁর একান্ত সেবক ৮ গুরু অমর- 
দানেব কায ও উপদেশে এই মুসলমান ব্যবসায়ীব জীবনের প্রোত বদলাইয়া গেল, 
এক নেন মানুষে তিনি পরিণত হইলেন । 

আশাীবণদ জানাইয়া গত কহিলেন, “আাল্লাইয্লাব। শুধু নিজেব লাধনভজন ও 
মৃততিব প্রচেষ্টা দিরা থাকলেই চলবে না । মানুষ বড় অপহার, টিতাপেব জযলাধ দা 
জর্ীত। তাদেব তুমি সাহস দেবে, গাঁ দেবে, আব দেবে, আল্লাহ্ব জ্যোতি 
পথেব সব্ধান | হিন্দু মুসলমান ?শথ পবাইকে তুমি বিতরণ কববে তোঘাব আর্ত 
সাধনা ও াণ্ধির ফল 1” 

গুবুব আদেশ আল্লাইগনাব থান কাঁবলেন ধিরোধার্য। দিলীতে গরি্নাই ঘোভাব 
বাবসায়ে ছেদ টাণিয়া দিলেন । বিভ্তাবধর ও ঘবসংসাব চিরতবে ত্যাগ কাঁবয়া গ্রহণ 
কবিলেন ত্যাগী দববেশেব জীবন । 

গোবিন্দোষালে ফারিয়া গুরু অমরদাসকে প্রশ্ন কাঁবলেন, "বাব কৃপা ক'বৈ বললে! 
ফোথার় আমি বান করবো, আব শব? করবো আমার জীবনতপস্যা ।» 
গুহ নিদেশি দিলেন, “তুমি জলম্ধবের কাছে ডাল্লা গ্রামে গিয়ে বসতি গ্থাপন 

ফবো। সেখানে ভাই-লালো, ভাই-পাবো প্রত্ৃতি আমার সাধননিষ্ঠ শিষ্যেবা বেছে । 
তুম তাদেব কাছ থেকে আত্মিক ভ্রীবনেব প্রভূত পাহাধ্য পেতে গাববে। ওখান থেকে 
সবর্জাতি ও দর্ব ঈম্পরদাবেব কল্যাণে তুমি বরতী হও এই আপীবশাদ আমি কবাছ।” 

নবাগত শিষ্য অমরদানের বথা দাশন্দে মানিয়া নেন? ডাল্লা গ্রামে গিষা কুটির 
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ন্বাঁধিধা বাস কাঁবিতে থাকেন, নিমাঁল্জত হন সাধনাব গভীবে। এ অঞ্চলের সকল মানুষের 
আঁত আপনজনবূপে, 'দিকাঁদশাবী শীন্তধব ফকীববূ্পে, উত্তবকালে 'তীন প্রখ্যাত হইবা 
উঠেন । সহম্র লহম্ত্র মুসলমান ভণ্ত নবনাবী তাঁহাকে ডাকতেন আলা শাহ্ নামে । 
অমবদাসেব গাঁড়ষাতোলা এই মুসলমান সাধকেব অত্যান্চর্য সিম্ধাইব কাঁহনী দীর্ঘাদন 
জলন্খব অগুলে প্রচাঁলত 'ছিল। 

গাঁবধাবী নামে এক দাঁক্ষণ দেশীষ বাঁণক সে-বার একটি বিশেষ প্রার্থনা নিষা 
অমবদাসেব আশ্রমে উপাস্থিত হব । এযাবৎ তাহাব ফোনো পুত্রসন্তান হয় নাইঃ প্রথমা 
সী বন্ধ্যা বাঁলষা গণ্য হওযাষ দ্বিতীষবাব সে বিবাহ করে, কিছ্ডু দ্বিতীষা স্তীবও কোনো 

গন্তানাদি হইল না। অমবদাসেব যোগশীক্তব খ্যাত গিবিধাবী শৃনিক্লাছে | তাঁহার 
আশীর্বাদ কোনো কোনো বধাঁষসী মীহলাব বন্ধ্যাত্ব ধচষাছে, এসংবাদও তাহাব 
অজানা নষ। 

গোবিন্দোবালে অমবদাসেব আশেপাশে কষেকাঁদন ঘোরাঘবিব পব অন্তবেব প্রার্থনাটি 
দে জ্ঞাপন কবে। প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু উত্তব দেন, “দ্যাখো, জল্মেব সমযই বিধাতা 
জাতকেব ললাটে তাব ভাগ্যাঁলাঁপ এ"টে দেন, মানৃষ তা খণ্ডাবে এমন শান্ত তাব কই? 
'ঘবে ফিবে গিষে ভীন্তভবে ভগবানের নাম্জপ কবো, লোকের কল্যাণ করো আব ভগবানের 
ঘা আভপ্রেত সেই সব পাবি্র কর্তব্য পালন কবো । একটি পযুপ্রসন্তানেব জন্য ভুমি এত 
ব্যাকুল হুষে পড়েছো কিম্তু একবাবও ভেবে দেখছো না, এই পানর আসলে হযে উঠবে 
তোমাব সব চাইতে বড় বন্ধন। ইচ্ছে কবে বষ্ধন বা ফাঁস কে গলাষ পবে বল তো ৮” 

গাবধাবী বাঝল, তাঁহাব আবেদন ব্যর্থ হইবাছে, গুরু কৃপা আব 'মালবে না। 
'দীর্ঘীনম্বাস ছাঁড়িষা অশ্রুসঙ্জল চক্ষে দববাব হইতে সে বিদায় নিল । 

দৃষাবেব সম্মুখে অমবদাসেব একানিষ্ঠ ভন্ত, শক্তিধর সাক ভাই-পাবোব সঙ্গে তাহার 
দেখা । ভাই-পাবো প্রশ্ন কবেনঃ “ক ভাই, তুম ষে চলেষাচ্ছো? গুবুব কৃপা 
শমলেছে তো» তোমাব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে ? 

“না ভাই-পাবো, আম নিতান্ত দুর্ভাগা, তাই বঁঝ গ্ুবুব কৃপা থেকে বাণ্চিত 
হলাম । সন্তানের মুখ দেখা এ-জন্মে আর হলো না ।” 

গবু তাঁহাব গ্রার্থনাব উত্তবে যাহা বাঁলয্লাছেন, তাহাও াবধাবা ভাই-পাবোকে 
সাবম্তাবে জানাষ । 

ভাই-পারো বলেন, “দ্যাখো, গুক্ুব যোগাঁবভূতিব সীমা নেই; তেমান নেই তাবি 
ককুপাব অন্ত। তাঁব কাছে প্রার্থনা জানবে কেউ বিফল হবে, এ আমাব পক্ষে অসহ্য ! 
মা ভাই, তুমি হতাশ হ'ষো না, অমন ক'বে দীর্ধীনম্বাস ফেলো না। আচ্ছা বেশ, 
তুমি গুবুব ওপব ভাঁন্ত বিশ্বাস বাখো, আমি বলাছি-তুঁগ পাঁচটি পুঘেব জনক হবে। 
সন্তানেব জ ঢ কোনো খেদ তোমাব থাকবে না ।" 

গাঁবধাবী কটা আশ্বস্ত হইলেও একেবাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই ! ভাবা- 
্বাস্ত হদষে সে ক্বগ্রামে ফিবিয়া বাষ। 
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অতঃপব ভাই-পাবোর আশীবধাদ কিন্তু ফালয়া যায় । গারধারীব গৃহে দতাসত্যাই 
একের পব এক পাঁচটি পূর্ন জন্মগ্রহণ কবে 

এই গুদের দিয়া সেবার সে অমবদাসের সন্দর্শনে আসিয়াছে । সভায় প্রবেশ 
কাঁবযাই গাঁদতে সমাসীন গ্বুব পদ্প্রান্তে এই প্রসন্তানদের সে শোয়াইয়া দেয়, নিজে 
ভাঁন্তভবে নিবেদন কবে সান্টাঙ্গ প্রণাম । 

অন্তধণমী অমরদাস সব দিছুই জ্ঞাত আছেন । কিন্তু না জানাব ভান কবিয়া 
ধজজ্রাসা করেন, পাগাবধাবী, সেবার তোমাৰ প্রার্থনা আমি পূর্ণ কবতে পার নি, 
ক্ষু্মনে তুম বিদায নিয়ে গিয়েছ । এখন দেখাঁছ' তোমাব অভান্ট সিদ্ধ হযেছে, গাঁচাট 
পত্র তুমি ইাতিমধ্যে লাভ কবেছো। ভাবাঁছ, ?ক ক'বে এটা নম্ভব হলো ৮" 

ফরজোড়ে 'গাঁরধাবী উত্তৰ দেয়। িবুজী, আপনার অনুগত শিষ্য ভাই-পারোর 
কৃপায় আমি এদের লাভ কবোঁছ। আপনার কাছ থেকে ব্যর্থ হযে ফিরে যাচ্ছি দেখে 
আমাৰ প্রাত তাঁর দয়া হযোছল, আমায় নি আশীর্বাদ কবোঁছলেন 1” 

স্মতহাস্যে অমবদাস ভাই-পাবোর দিকে দৃষ্টিপাত ফরেন। ধাঁব কণ্ঠে বলেন, 
“ভাই-পারো, এ সংকাজ্ের জন্য আমার আঁভনন্দন নাও । দেখাই, প্রকাতিব বিধান তু 
উল্টে দিয়েছ । ফ'জনাব এ শার্তি আছে? আমার নজেরই তো নেই ।” 

এক গুবুব শ্লেষ বাক্য ? ভাই-পাবো সধকোচে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন। যন্তকরে 
কহিলেন, “প্রভু, আগাঁন আমাব হচ্ছেন বাজরাজেম্বব, আমবা আপনাব চাকব, আপনার 
ছঠড়ে ফেলে দেওয়া দূ? একটা 'ীত্তকণা কুঁড়য়ে নই আমরা । আসল কথাটি তা হলে 
বাঁল। আপনার কুপা না পেয়ে চোখের জ্বল ফেলতে ফেলতে এই দুর্ভাগা চলে যাচ্ছিল । 
আম ভাবলাম, আপনার ভাণ্ডারে কৃপার এঁমবর্ধ তো অফুবন্ত, তারই এক কণা সংগ্রহ 
ফ'বে একে 1তক্ষে দেই না কেন ? সাঁত্যই তো, আমাদের গ্রভু 'যাঁন, তাঁর ভাণ্ডারে এত 
রয়েছে, দুঃখী ভিখারী মানব কেন তা থেকে বাঁণত হবে ৮" 

“তোমাৰ মনোভাব বূবতে আমার ভুল হয় নি ভাই-পারো?” গুরু উত্তরে বলেন $ 
শঁকন্তু, এটা যে কাঁলষু্, অগ্ীণত লোক সদ্দাই আসছে তাদের কামনা বাসনার িক্ষা- 
গান্নশয়ে। তাদের কৃপা করতে হলে, তা কিন্তু করতে হবে ভেবে-চন্ে, এবং বচার 

বিগ্লেষণ কবে” 
একটু মজা দেখার জন্য অমরদাস আবার বাঁললেন, “ভাই-পাবো, আঁ ধুবাতে 

পা্বাছ, তোমাব হৃদয়ে প্রচুর ঘরুণাধারা সাঁগত ছযে উঠেছে । বেশ তো এখন থেকে তুমি 
কচ্পতবু হয়ে যাও ।? 

ভাই-পারো জিজ্ঞাস; নেত্রে তাকাইয়া গুরুকে প্রশ্ন কবেন, “সেটা কি রকম, তাজে 
বুঝতে পাবাছনে।” 

“অর্থা্চষে সব প্রার্থারা আমাব ফাছ থেকে বিফল মনোরথ ছবেঃ তুম নীবিচারে 
তাদেব ঢেলে দাও তোমার ফরুণা। ভাই-গাবো, তুমি সিম্ধ সাধক, তাতে লন্দেহ নেই । 
তুমি আমাবই দ্বিতীষ চ্বরূপ। বেশ তো, আমি তোমায় জগদগব ধানয়ে দিচ্ছি, 
এবার থেকে পরমানন্দে ভূন তোমার শীল্ত বিভীতর প্রকাশ দৌথয়ে বেড়াও ঘর্বত্র 
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গ্ুবুব চব্ণ দুটি ধাবণ কাঁবষা কণ্প্রকন্ঠে ভাই-পাবো কাঁহলেন, “আম আপনাব 

দীন ভূত্য মানু, আমাব আগনাৰ চবণেব আশ্রযষেই থাকতে ?দন। জন্মান্তবও যাঁদ গ্রহণ 
কবতে হয, তবুও যেন পবর্জন্মে আপনাবই চবণ সেবাব আধকাব আমি পাই । চিবকালেব 
গুবুবূপে আপানই বিবাজ কবতে থাকুন, আম থাকবো আপনার একজন নগণ্য 
ভন্তবুপে 1” 

অমব্দাস এবাব গদ্ভীব কণ্ঠে কহেনঃ “ভাই-পাবো, তুম যাঁদ সত্যই আমাব সেবক 
হযে থাকতে চাও, তবে আব বিন্দুমান্র বিলম্ব না ক'বে চলে বাও তোমাব নিজ গৃহে । 
ভগবান: অলখৃশীনবঞ্জন তোমাষ ক্ষমা কবেছেন। কৃপাব পূর্ণকুম্ভ হস্তে অপেক্ষা 
কবছেন তোমাব জন্য ৷ যাও তা গ্রহণ ক'বে ধন্য হও?” 

গুবুব কথাৰ 'নাহতাথ বাঁঝধা বানিলেন ভাই-পাবো । স্বগ্রাম ডাল্লায় ফাঁবষা 
নিজেব বিত্তীবযব নিকট আত্মীর ও দীন দূঃখীদেব মধ্যে বিলাইষা দিলেন । গুবু 
অমবদাসেব ব্যবহাবেব জন্য দান কাঁবলেন তাঁহাব নিজেব প্র অশ্বাটকে । গুবুব শিখ 
মন্ডলী ও সপ্দারতেব জন্যও দান কাঁবলেন পর্যাপ্ত অর্থ । তাবপব পবিন্ন ভোগান বন্ধন 
কাঁববা ভীঁন্তভরে গনবেদন কাঁবলেন শ্রীভগবানেব উদ্দেশে । এই নম্বৰ দেহ ত্যাথ কবাব 
লগ্ন সমাগত, একথা [তান বাঁঝতে পাবিশ্নাছেন। এবাব 1নজেব সম্ধাসনে জপেব 
মালাটি হাতে 'িষা উপবেশুন কবেন, নবন দাট চিবতবে নিমনীলত কাঁবষা প্রাণ কবেন 
পবম ধামে। 

গুবু অমবদাসেব আব এক অধ্যাত্বসাঁক্টি তাহাব প্রবীণ শিষ্য ভাই-লালো । ভাই- 

পাবোব প্রযাণেব পব ভাই-লালোও ?সথব কাঁবলেন, এই মবজ্রীবনেব লীলাষ এবাব ছেদ 
টানযা দিবেন। 

শিখ ভন্তদেব কাছে সৌঁদন কথা প্রসঙ্গে এই নিদ্ধান্তেব কথা তান ঘোষণা কাঁবলেন। 
লক্ষ্য কবা গেল? এ সমযে তাঁহাব নধন দ-ট অশ্রুসভবল হইযা উঠিষাছে। শিখ ভন্ডেবা 
কৌতুহল? হইযা প্রশ্ন করেন, “ভাই-লালো, আগাঁন গুবুব অন্যতম প্রবীণ ভন্ত, তত্তুদর্শঁ 
মহাপুবুষ ৷ দেহত্যাগেব কথাপ্রনঙ্গে আপনাব চোখে জল দেখা কেন* সবাই জানে 
সকল এ্রীহক কামনা বাসনাব উধের্র আপাঁন চলে গষেছেন ৷ তবে ?” 

ভাই-লালোব আননে ফুঁটবা উঠে হাসিব আভা । শিখদের প্রশ্নের উত্তবে বলেন; 
“না ভাই, তোমবা আমার মনেব ব্যথা বুঝতে পাবো নি। জান তো, আমাব বাবা 
সাহুকাবেব ব্যবনাযে অজস্র বিত্ত-সগ্ঘ ক'বে গিবেছেন। আও বহু অর্থ উপার্জন 
কবেছি। এই বিপুল সম্পান্ত আমাব মত্যুব পবে অযোগ্য উত্তবাঁধকাবাঁদেব ভোগে 
লাগবে । একথা ভেবে মনটা খাবাপ হযে গিষোছিল । এখন ঠিক কবোঁছ, দেহান্তেব আগে 
আমাব বিবাট অট্রালিকাধ শিখদেব বাসস্থানেব ব্যবস্থা ক'রে দেবো, আব গুবুব সেবাব 
জন্য 'দষে যাবো অর্থেব একটা বড অংশ । বাকটা থাকবে পাঁবজনদেব জন্য ।% 

ভাই-লালোব এই উদাব সংকল্প সাধনে তাঁহাব আত্মীষস্বজনেবা কোনো বাধা জন্মান 
নাই; ববং তাঁহাব সৃহাবতাই কাববাছেন। বিত্ত বাল কবাব পব প্রবীণ সাধক নিনান্তিত 
ভা, সা" (স১)২০ 
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হন আপন দাধনার গ্রভীবে, তাবপব একদিন গুবুদত্ত নাম জাঁপতে জাগতে প্রসন্ন 
ব্দনে ছিন্ন কেন মরজগতের বঞ্ধন । সমকালীন প্রবীণ চিখেরা ভাই-লালোব দেহাস্তের 
ঘটনা প্রত্যক্ষ কাঁবয়া মন্তব্য কারগ্লাছিলেন-স্সাপেব থোলস ত্যাগের মতোই সহজ ও 
অনাষাস ছিল ভাই-লালোর দেহত্যা ৷ 

সাধাবণভাবে অবদাস গৃহীদেব ত্যাগ তাঁতিক্ষা বাসনা ক্ষয় ও জনকল্যাণকব কর্মের 
উপদেশ িতেন। 1কন্তু নিজেব জ্ঞাননেন্র 'দিয়া ষাহাব জীবনে পরম প্রাপ্তব সদ্ভাবনা 
দোঁখতেন, তাঁহাব সম্মুখে তুলিষা ধাঁবতেন ভগবানের পবমসন্তাকে। ভক্তি, প্রান্ত ও 
আত্মোসর্গেব সংক্প 'িয়া ভগ্ঘবৎচিন্তা আব ভগবত নামজপে 'নাঁবষ্ট হও” এই তত্ব 
বীজই বোপণ কাঁবতেন তাহাব অন্তবে ৷ 

দে-বাব এক শিখ বাঁণক অমরদাসেব ঈনকট গিয়া বলে, “গুরুজী, সাবা- জীবন আমি 
মানুষেব কল্যাণের জন্য অকাতরে অর্থব্যঘ কবেছি, দীন-দুঃখী আব সাধু সম্ভদেব ভিক্ষা 
দিযৌছ। হাসপাতাল ও ধকাশালা তৈবী কবঝোছ, তীর্থ ভ্রমণও বম কাঁবন। কিন্তু বই 
জীবনে শান্ত তো গিলে না? ?ক ভাবে কোন্ পথে চললে সংসাবচক্র থেকে মুক্তি পাবো, 
ভগ্রবানেব দর্শন পাবো । তাও তো বুঝতে পাবছিনে 1” 

অমবদাস উত্তব লেন “প.ণ্যকর্ম আব ভগবধ্দর্খন বা মোক্ষ তো এক নষ, ভাই। 
বিষয় বাসনা ছেড়ে, দেহবাদ্ধ ছেড়ে ভগ্ববান্কে-_-ভগ্ববানেব সেবাকে, দুহাতে আঁকডে 
ধব তবেই পাবে ভগ্গবদর্পন, গিলবে অভীন্ট পবমবস্ভু ৷” 

অধ্যাত্বসাধনাব পথে ভগবানেব নামজপ এক শ্রেষ্ঠ পাথেয় । গরু নানক, গুরু 
অঙ্গ এই জপেব কল্যাণকাঁবতা বাব বাব ঘোষণা কিয়া গিষাছেন। সেই সুবে পূব 
'লাইযা অমবদাস কাঁহলেন, “নাম সাধন 'বনা মানবের মযান্ত নেই। চাব যুগে সন্তেবা 
এই নামের মাহাত্ম্য প্রচাব ক'বে গষেছেন। কাঁলযুগেব ঘ্ানুষেব কাছে এটাই হচ্ছে 

সাধনা ও 'সাদ্ধব শ্রেষ্ঠ পথ ।” 
এ কথা বলিতে বালতে ভগবত উদ্দীপনায় গুবু তন্মষ হইল্লা পড়েন । গুনগুন 

কাঁবয়া গাঁহতে থাকেন তাঁহাব এক নব রাঁচিত স্তব : 

সেবাকর্ম যাঁদ কাঁবতেই হয 
তবে কবো সেই পবম পবুষ অলখ্ নিবঞ্জনেব সেবা, 
তাতেই 'সম্ধ হাবে অভীগ্সা, হবে তুমি আপ্তকাম, 
আব সব কর্মেব মাধ্যমে আসবে তোমার চবম ব্যর্থতা । 
প্রেম স্ববপে আমাৰ শ্রীভগ্রবানং 

আত্মার জয়ষান্রাষ পথে প্রেবদাশতান। 

আবাব সেই তানি ফুটে বরেছেন ধ্র-বতাবা কূপে। 
ভগ্নবামূই আমা দম, পবাণ, শ্রাম্, 
ভগবানূই আমাৰ পরম আত্মজন 
ভগ্গবানেব যে ক্ষুধা সদা বযোছ আর্ত হযে, 
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তাব িবৃন্তও যে বষেছে ভাঁবই নামসুধাষ 
এই দেহ আব ইহলোক ছেডে যোঁদন চলে যাবেঃ 
শুধু ভগ্রবৎপাধনার পরম সম্পদ ছাড়া 
আর কোনো সম্পদই পাববে না সঙ্গে নিয়ে ষেতে। 
হে নানকণ শ্রীভবানের ইচ্ছাতেই ঘটছে সকল কিছ, 
সেই পম ইচ্ছাব সঙ্গে মালষে দাও তোমাব সুব। 

ভন্ত শিখদেব দৃষ্টিতে সূলতানপুবেব গায়ক-কাঁব ভাই-ভিখাব গান খুব উচ্চে। অল্প 
বস হইতেই ভগবধববহেব আগুন তাঁহাব হযে জ্বীলয়া উঠে। কিন্তু কোন্ সাধন- 
পথ অন[সূরণ কাঁবষা লক্ষ্যস্থলে পেশীছবেন তাহা তাঁহাব জানা নাই । তাই হৃদষে আর্ত 
নিষা দীর্ঘাদন ঘাাঁষা বেডান তীর্থঘে তীর্থে আব সাধু মহাত্বাদেব মণ্ডলীগুলিতে । 

স্তু কোন: মহাত্বাকে ববণ কাঁববেন গৃবুরূপে, কোন: সাধনপথে হইবেন অগ্রসব, তাহা 
গর কাঁবতে পাবেন না। হদয়ের জালা তাঁহাব দিনেব পব দিন শুধুই বাদ্ধি পাইতে 

থাকে। অন্তরেব অন্তস্তল হইতে শুধুই জাগিষা উঠে অরতপ্তব হাহাকাব । জ্ববচিত বহু 
ধবরহ সংগীত আব ভজনেব মধ্য দ্যা ভাই-ভথা ভগবানেব চবণে নিবেদন কবেন তাঁহাব 
প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ৷ কন্তু কই; বাঁহাব জন্য তাঁহাব এই প্রাণেব কাল্নাঃ তানি তো একাঁট- 
বাবও সাড়া দিতেছেন না ! মনোবেদনা ও নৈবাশ্যে তানি মুযাঁড়ষা পডেন। 

অবশেষে হঠাৎ একাদন আঁসিষা যায় এশ্ববীষ হীঙ্গত। দৈবী কণ্ঠেব নিদেশ আসে, 
'এত হা হুতাশ না ক'রে তুমি গোঁবিদ্দোষালে চলে যাও, সাক্ষাৎ কবো অমবদাসেব সঙ্গে । 
অভীন্ট তোমাব তাঁব কৃপায় সিদ্ধ হবে ।” 

আব কালাবলম্ব না কাঁবষা ভাই-ভখা অমবদাসেব দববাবে আসিষা উপাস্থিত হন। 
গবু তখন ভক্তদের উপদেশ দান করিতেছেন । ভিখাব সাবা দেহে মনে জাগষা উঠে 
ব্য আনন্দেব ঢেউ। একদৃষ্টে সহাত্মার 1দকে কিছুক্ষণ চাঁহষা থাকাব পব লন্টাইষা 
পড়েন তাঁহাব চরণতলে ? 

প্রকৃতিষ্থ হইবাব পর ভাইশভখা অমরদ্বাসকে উদ্দেশ্য কাঁবষা একটি সংগীত বচনা 
কবেন, সভাস্থ সকলকে তান এট তিনি গাঁহযাও শুনান। শিখ সাধকমহলে এ 
সংগীতাঁট এখনো গীত হইতে শুনা যাষ | ইহার মর্ম * 

গুবুব দিব্য জ্ঞানেব নেই কোনো তুলনা; 
সাধন-গ্ন মানুষকে তা ঠেলে দেষ ভগববচবণে। 
সত্য বস্তুবুপে ভগবান বয়লেছেন িব ববাজিত-_ 
এই সত্যে নিবদ্ধ কবো তোমাব জীবন সাধনা, 
জীবন হবে উঠুক সত্যমষ, অমৃতমষ 
ভাগ্য বলে গুবুৰ দর্শন যাঁদ যায় বিলে, 

১ অঙ্গদ, অমবদাস প্রভীত শিখগুবুবা স্ববচিত ল্তবে নিজেদেব নাম সংযোজন কবেন 
নাই, সর্বত্র নানফেব ভাঁগতাই 'দিষাছেন । 



৩০৮ ভাবতের সাধক 

তাঁব কৃপাবলে মানুষ পেশছে সেই পবম সত্যেঃ 
জীবন হস ধন্য, সার্থক, আলোকময। 
সদগেবুব সন্ধানে ঘুবে মবাঁছ কতকাল, 
দেখোঁছ তপোনিষ্ঠ সন্ন্যাসী, বৈবাগী ও পশ্ডিত-- 
নেভাতে কেউ পাবোন আমাব অতপ্িব আগুন, 
হাত বাঁড়বে তোলোঁন কেউ আমাব দিব্য সবণীতে ! 
হে মোব ভগ্রবান এবাব পেযোঁছ পথ-সম্ধান, 
এবাব পেক্লোছি আমাব আলোকাঁদশাবী গৃঝুকে । 

এই স্তবগাথা শ্রবণ কাঁবতে কাঁবতে অমবদাস ধ্যানচ্ছ হইযা পাঁড়যাছেন। কিছুক্ষণ 
পৰে বাহ্যজ্ঞান "ফাঁবরনা আসলে ভাই-ভথাকে সঘেছে নিকটে আ'নষা বসান, কপালে, 
সপর্গ কবান পাণ্যহস্ত !। তখাঁন নাম মন্ত্র প্রদান কবেন এই মুমক্ষ; গারক-কবিবে। 

ভাই-ভিথাব জীবনে এবাব নামা আসে আত্মগ্রত্যঘ এবং প্রশান্তি । গুবুব কাছে 
থাঁকয়া শিকছ্যাদন তান দাধনভজনে রতী হন, নানা 'নগচ উপদেশ,গ্রহণ কবেন। 

তাবপব িজেব শহাবে 'ফাঁবষা য়া ননবত হন ধ্যান জপ ও নামমন্তেব অখণ্ড সাধনায় । 
উত্তবকালে ভাইশভথা এক শিখ 'সদ্ধপুব্যবূপে পাঞ্জাবে সব পাঁবাঁচিত হইযা, 

উঠেন। ও ঈ 
ভাই-মলহন, ভাই-দঈপা প্রীতি তবুণ 'শিখেবা একাঁদন মহাত্মা অমবদাসকে অনুবোধ, 

কবেন, “গুবুজী; উচ্চ স্তবেব শিখ সাধকেবা সাক্ষাৎভাবে আপনাব কাছ থেকে নিগ্ৃড 
সাধনাব প্রণালী শিখতে সক্ষম হন, নিষ্ঠাভবে তা অনুসবণ'ক'বে তাঁবা সাফল্য অর্জনও 
কবেন। কন্তু বহু শিখ গৃহস্থভন্ত আছেন যাঁবা আপনাব সালধ্যে বেশীদন থাকতে 
পাবেন না। এসব ভন্তেব জন্য আপাঁন সাধাবণভাবে কিছ নির্দেশ ?দন বা তাঁবা সহজে 
গ্ুহণ কবতে পাবে আব প্রচাবকর্মে গিষে আমবাও তাদের এগুলো জানাতে পারি ।% 

গর; উত্তবে জ্রানাইয়া দেন, “প্রত্যেক গৃহস্থ শিখেব প্রাত আমাব উপদেশ : ধর্মাম্থতা 
ও অহংকার ত্যাগ কবো। ব্রতী হও পাধু-মহাত্মার্দের সেবাম্ন । আমাদেব সম্প্রদাষেব 
রীতি অনুসরণ ক'বে নিজ নিজ আহার্ধ তোর কবো । অনাহাবে ষে কষ্ট তাকে খাদ্য 
দাও। পাঁবচ্ছদ কেনাব মতো সঙ্গাত যার নাই, তকে দান কবো তোমাব পাঁবচ্ছদ । 
বার অবসানের আগে নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, শচ হয়ে আবী কৰো পাঁবন্র জপজী। উচ্চ 
ঈতবেব সাধকদের প্দণ্যমন্ন সঙ্গে থাকতে চেস্টা কবো, শব্দ বা অনাহত নাদ শ্রবণেব জন্য 
হও ধ্যানানবত । তোমাব সময, অর্থ ও সামর্থয নিয়োগ কৰো শ্রীভগবানেব সেবায় । 
শথধমেব অনুশাপন ও উপদ্ধেণ শ্রম্ধাভবে কবো অনুসরণ । গুদের বাঁচত পাব 
স্তবগাথা আন্ত ক'বে যাও সাবা জীবন। এই সীমাহীন জগৎ যান সাঘ্ট কবেছেন 
তীনই তোমাব একমান্র প্রভু, একমান্ন আবাধ্য ভগবান;-এই তত্র হও িধ্বাসী। এই 
সংনাব হচ্ছে এক তরক্র-সংকুল মহাসমদূদ্ এই সমুদ্রে তোমাব জীবনতবী যাঁদ অত্যাধক 
সাংসাঁবক বোঝা 'নিরে চল, তবে তা হবে নিরাঁজ্জত ; আব ধাঁদ দে বোঝা ফম হব” 



শখগৃবু অমব্দাস ৩০৯ 

তবে তবী তোমাব সহজে ভেসে থাকবে, আব তুমও সহজে পৌঁছাবে এসকল থেকে 
ও-কূলে 1 

একাঁদন আঁত প্রত্যুষে গুবুব ধর্মসভাষ শিখ ভত্তেবা “আসা 1ক উদ্নব' আবাত্ত 
কাবতেছেন, এমন সমধে গুবু গ্ভীব ধ্যানে নিমাল্জত হইষা পাঁড়লেন। 
ধ্যানাবন্থায পরম গু; নানকজী কৃপা কাঁবধা তাঁহাকে দর্শন দিলেন? কাঁহলেন, 

দৃমথমণডলী দূর-দবান্তে বিস্তৃত হয়ে চলেছে, এবাব এই মষ্ডলীব কল্যাণেব জন্য একটি 
তদর্ঘ তুম প্রাতষ্ঠা করো! একটি পাব বাওষাঁল- কৃপ--তুঁম থনন কবাও। সবাই 
তার জল জ্পর্ণ ক'বে ধন্য হোক 1” 

এই প্রত্যাদেশ পাইবাব লঙ্গে সঙ্গে অবদান তাঁহাব আশ্রমের নিকটে ছটা জাম 
ক্ষ কবেন। এুভ সংকল্প ও অনচ্ঠানেব ঘধ্য ঘা বাওষালি খননেব কাজ শব্দ 
হইস্না যায । শিখ ভক্ত ও শিষ্যেবা সবাই গালয়া পরম উৎসাহে এ কার্য সাধনে তা 
হন । 

শত শত লোক এহন্য উদ্যাস্তপবিগ্রমে বত | কেহ কোদাল দিষা খনন চালাইতেছে, 
কেহ ঝুড়িভার্ত মাটি টািধা িষা উপবে ফেলিতেছে, কেহ মোপান নির্মাণে ব্যস্ত, 

আবাব কেহ বা নষাঞ্থে কর্ম'দেব দ্বানাহাবের ব্যবস্থাব ভাব) এইভাবে ভক্ত শিষ্যদেব 
শ্রমানেব মধ দিবা বাওয্যীলব কাজ পূর্ণাঙ্গ হইযা উঠে, এবং শিখ সম্প্রদাষেব অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ তীর্থবূপে ইহা পাবাঁচত হয । 

এ সময লাহোব শহবেব চুলীমান্ডীতে হাবদাস নামক এক ধর্মপ্রাণ সেীধ ক্রাতষ 

বাস কাবতেন। তাঁহাব পড়ী দষা কাউবও ছিলেন আঁতশষ ভ্তিমতী। এই ক্ষানুষ 

দদ্পতির গৃহে অন্মগ্রহণ কবেন সূলক্ষণহ্দন্ত এবং বূপলাবণ্যমর এক ?শিশু। নামকব্ণ 

করা হয_বামদাস। পিতামাতাব প্রথম সন্তান, এজন্য সবাই তাহাকে ডাকিতেন জেঠা 

বিক্লা। এই জ্ঠো বা বামদাস উত্তবকালে গুৰু অশ্রবর্দীসেব আশ্রষ লাভ কবেন। গণ্য 

হন তাঁহাব গ্রেষ্ঠ শিব্যবুপে। 
কৈশোব হইতে যৌবনে পদার্পণ কবেন জেঠা কিন্তু পডাশুনার বা দাংসাবিক কাজ- 

কমে তাঁহার তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায না) দিনবাত উদ্ধাসীনভাবে 'তাঁন ধ্যাববা 

বেড়ান । সাধ্ুসন্তদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘাটলে পাবাদিন আঁতবাহিত হষ তীহাদেবই 'গছে 
দপছে ! মাতা ?পতা উভষেই তাহাকে নিষা বড় দুশ্চিন্তা পড়েন । কোনো ব্াত্ত গুহণ না 

কাঁবলে, কিছু উপার্জন না কবিলেঃ এ ছেলে কি কবিষা ঘর-সংসাব কাঁববে * 

মাষেব গঞ্জনা সাঁহতে না পাঁববা ভেঠা একাদন কাঁহলেনঃ “বেশ, এখন থেকে আম 

বোজগ্রাবে চেষ্টা শব; কববো। তুমি আমাষ কিছ ছোলাব ঘর্খোন তৌব ক'বে দাও, 

তাই ফাঁব কবে বেড়াবো। তাবপর দেখি ধীঁবে ধীবে একটা খাবাৰ তৌরব ব্যবসায় 

দাঁড করানো যাষ কিনা 1 
ঘন তৌঁব হইল; একা ঝাঁডতে এগ তলা ইনষা জেঠা নদীব পাবঘাটাব দিকে 



৩১০ ভাবতেব সাধক 

চাললেন। ভাবলেন, “খান দয়া বহ্ লোক যাতাযাত কবে, দেখা বাক, খদ্দেব জুটে 
কিনা ।, 

ঘাটেব কাছে পেখীছস্না দেখেন, একদল সাধু নদীতে দ্নান সমাপন কাঁব্না ভীবে 
উঠিতেছে। আলাপ কাঁবয়া বুঝিলেন, বহু দূব হইতে তাঁহাবা আসিয়াছেন, সবাই 
শ্রান্ত ক্ষুধার্ত । জেঠা ই'হাদেব সেবাব জন্য মহা উৎকশ্ঠিত। বিরুষেব জন্য ঝুঁড়ভাত 
যে থাদ্যবস্তু আনিষাছেন তাহাব সবটা "দিয়া পবতোষ সহকাবে পাধুদের ভোজন 
কবাইলেন। 

সাধ্বা মহাখুশী, তাঁহাবা আশীর্বাদ কাবলেন, “বেটা, তুম ভীন্তমান এবং সাথ্- 
সেবায় তৎপব, পবমাত্মা অবশ্যই তোমার মঙ্গল কববেন 1” 

বলা বাহুল্য, সৌদন বাঁড়তে 'ফাঁরবার পর জেেঠাকে মাষেব তীর ভর্ংনা সহ 
কাঁবতে হয় । 

কষেকাঁদন পবেব কথা । জেঠা দোঁখলেন, শহবেধ বাজপথ দ্যা অগ্রসব হইতেছে 
ভন্ত শিখদেব একাঁট মাঁছিল। শিঙ্গা করতাল ও ভেবী বাজাইয়া ভজন গাহিতে গ্াহতে 
সোধসাহে, তাহাবা পথ চাঁলতেছে। প্রশ্ন কাবস্না জানা গেল, ইহাবা সবাই গোঁবন্দো- 
য্ালেব যা্রী। একজন ছিখ আবেগভরে জেঠাকে কাঁহলেন, “ভাই, আমধা চলো গৃৰ 
অমব্দাসের দর্থনে । তাঁব দর্শন আর আশীর্বাদে ইহলোকে পাবে মঙ্গল, আব পবলোকে 
পাবে মানি। যাবে তাঁর দর্শনে তবে চল আমাদেব সাথে 1» 

জেঠা এই মিছিলের সঙ্গে ভাষা পডেন। তাবপব উপা্থিত হন গোঁবন্দোয়ালে 
অমবদাসেব সকাশে । 

শিখগুব? তাঁহাব দরবাবে সমাসীন। পণ্চাৎভাগে আশাসোটা ও চামব নিরা 
দণ্ডায়মান তাঁহাব অন্তবঙ্গ ভন্ত-শিষ্যেব দল । আব সম্ম:খে উপাঁবষ্ট আছেন শত শত 
ভন্ত ও দর্শনার্থা'। স্তব, ভজন সংগীত ও মোঁহলা আবধ্তব পব গুবর গুরু কাঁবলেন 
তাঁহাব নিত্যকার ধমিপদেশ । এ উপদেশের এক একাঁট বাণ? যেন টতন্যময় | তব্ 
ভন্ত জেঠাব হৃদষে এই বাণী প্রবল আলোড়ন তুঁলষা 'দিল। ভান্ত আনত রে 
অমবদাসকে 'তীন প্রণাম গনবেদন কাঁরলেন। 

গুবধব প্রশ্নের উত্তবে জেঠা কাঁহলেন, “প্রভু, সংসারেব স্পৃহা আমাব নেই, তাই ঘব 
ছেড়ে বৌবষে পড়োছ এক অজানা আকর্ষণে । আপনাব কাছে এসে অবাধ মনে হচ্ছে, 
আগনাব চবণই আমাব পবম আশ্রষ। আপনাব এখানে আমাষ আপাঁন স্থান 1দন, প্রকৃত 
শান্ত ও আনন্দেব পথে আমাষ চালত কবূন 

গরবধ্ব নষন দিতে প্রসম্নতাব আভা । ইতিমধ্যেই [তান বাবাধা 'নিষাছেন, এই 
যবক তাঁহাব চিহিত উত্তব সাধক। অজ্রানিতভাবে এম্ববীধ হতে চালিত হইযা,সে 
আজ গোবিন্দোযালে উপা্থিত হইযাছে, মাঁগিতেছে তাঁহাব পবমাশ্রষ | 

মিগ্ধ মধ্ৰ স্ববে তান কাঁহলেন, “বস, যাঁদ সত্যকাব বৈবাগ্য তোমাৰ জেগে থাকে, 
সতাসত্যই যাঁদ ঘব-দংসাব ত্যাগ কৰে এখানে এসে থাকো, তবে আশ্রয এখানে অবশাই 
মিলবে । শধ তাই নষ, যে পবম বস্তু পেয়ে মানুষ আপ্তকাম হয, প্রকৃত স্বতন্ন গুবুষ 
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হযে ওঠে তা পেতে হলে শুধু ঘব-সংসাবই নধ, ছাড়তে হয ইহলোকেব অনেক ক । 
ভগবানেব সেবাষ ও জপধ্যানে নিজেকে 'বাঁলষে দাও, আত্মাঁভমানকে নিশ্চিহ কবো; 
তবেই তো তোমাব অভীষ্ট পূর্ণ হবে। ভগবানের দববাবে পৌছতে হলে সর্বাগ্রে গাই 
আত্মশাম্ধির প্রস্তুতি । এখানকাৰ কাজকর্ম ও ধ্যান ভজনেব মধ্যে দিয়ে এই প্রস্তুতি তুম 
শুবু কবে দাও।” 

দীক্ষা গ্রহণে পব গুবুব সেবাধ ও শখমন্ডলীব কর্মে জেঠা তাঁহাব পবা 
নিযোগ কবেন, অল্পকাল মধ্যে গণ্য হন এক ত্যাগী কমা ও সাধকবৃপে । 

অমবদাসেব 'দ্বিতীষ কন্যা বাব ভা ব্ংপ্রাপ্তা হইলে ভন্তপ্রবব জেঠাব (বামদাসের) 
সাঁহত তাঁহাব বিবাহ দেওষা হয় । 'ববাহেব পবও জেঠাব সাধনজীবনেব গাঁতকে মন্হব 
হইতে দেখা যাধ নাই, গুরুব সেবা এবং গুবুব লঙ্গবখানাব কর্ম পুবরবৎ নিষ্ঠা নিষা 
'তাঁন সম্পন্ন কাঁবতে থাকেন । 

গুবুগত প্রাণ এই শিষ্য সম্পর্কে ম্যাকলিফ বলাথতেছেন, “জেঠা প্রাণপাত কাবা 
যতই গুবুব সেবাকে আঁকড়াইষা ধরেন, গুবুব গ্রাত শ্রদ্ধা ও প্রেম তাঁহাব ততই বাঁড়তে 
থাকে, সেই সঙ্গে বিস্তাঁরত হইতে থাকে সমগ্র মানবজাতিব প্রাত তাঁহাব শ্রদ্ধা ও প্রেম। 
মানুষ মাত্রেই, তা সে যে ধর্ম বা সম্প্রদায়েবই হোক, হইয়া উঠে তাঁহাব একান্ত আপনজন। 
এই মানাঁসকতাব ফলে তাঁহাব সাধনজীবন হব দিব্য চেতনাষ উদ্বন্ধ। স্পর্শমাণব স্পর্শে 

লোহা বোধহষ এমনিভাবে সোনায় পাঁবণত হষ। গুবু অমবদাসেব ব্যান্তগত সেবা ও 
মণ্ডলীব কাজকম ছাড়াও এই সমযে জেঠা গঢুবুব পাঁবন্র বাওষাঁল খননেব কাজে 'দিন- 
বাত কঠোব পাঁবশ্রম কাঁবতে থাকেন। দেহে ক্লীস্তব দিকে বিন্দুমার্র দৃূক্গাত 
না কাঁবষা 'তান কূপেব তলদেশ হইতে শত শত ঝুঁড় মাঁট তুলিতেন। সঙ্গীবা এই 
প্রাণান্তকব পাঁবশ্রমেব জন্য অনেক সমষ তাঁহাকে বিদ্রুপ কাঁবতেন, ?কন্তু সৌদকে তিনি 
দ্রক্ষেপযাত কাঁবতেন না। এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ তাতক্ষা!গুবুব দৃষ্টি এড়াষ নাই । 
তান বুাবঝিষা নিকলাছেন, দেহবযান্ধ ত্যাগ কবাব জন্য জেঠা প্রাণপণে যবিয়া চালষাছেন, 
তাঁহাব সাধনাব প্রস্তুতিপব এবাব প্রা সমাপ্ত । স্বভাবতই এ সময়ে গুবুকুপা 
অক:পণভাবে তাঁহাব জীবনে বার্ধত হইতে থাকে, এক উচ্চকোটিব সাধকে তান 
পাঁবণত হন। 

শখ ধররচ্হে বৈবাগী মইদাসেব গুবুকপপা প্রাপ্তব এক মনোবম আখ্যান বাহ্যাছে। 
গুব্ অমবদাসেব খাদ্ধ 'সীঁদ্ধব খ্যাতি শুনিষা এই ভন্ত বৈষব একাঁদন গোঁবষ্দোযালে 
আঁসিষা উপাঁছ্ছত হন। অমবদাসেব নিষম-_অভ্যাগতেরা আগে লঙ্গবথানাষ বাঁসষা 
সবাব সঙ্গে পঞীন্ত ভোজন কাববে, সব মানুষকেদ্ামাজিকভাবে এক বাঁলযা গ্রহণ কবিবে। 

তবেই লাভ কাঁববে গুবহুকে দর্শনেব আঁধকাব। কিন্তু ব্ঘন ও ভোজনেব এ ব্যবস্থা 

নোষ্ঠিক বৈষব মইদাসেব মনঃপৃত হইল না। গুবুব দর্শন-আকাঞ্ষা তিনি বিসর্জন 
দলেন, বওনা হইলেন দ্বাবকা তীর্ঘেব দিকে । 

পথ চাঁলতে চাঁলতে সৌদন গুজবাটেব এক গহন বনে আসিবা পেশীছিষাছেন। 
বান্িকাল, নিকটে কোথাও জনমানব নেই । এমন সমযে প্রবল ঝড় ব্যাষ্ট শব? হইল, 
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তাড়াতাড়ি এক বক্ষকোটবে আগ্রষ 'নলেন মইদাস। কুফনাম জাঁপতে জাঁপতে বা 

কোনোমতে ভোব হইল ৷ 
দনেব আলো ফুটিগনা উাঁঠষাছে, কিন্তু ঘন অবণ্যের মধ্যে বোথাও কিছ: দা 

গোচব হইতেছে না। ববেকদিন কমাগত পদরজে প্থ হাঁটাব পব মইদাস আতিশব 
পাঁবশ্রান্ত ৷ তদুপাঁব বাহবাছে ক্ষুধাব জবালা ৷ 

দেহ প্রা অবদন্ন, বন হইতে বাঁহব হইবেন সে সামর্থ যই নাই । এ ঘোব বিপদে 
কৃষ্ণ ছাড়া আব কে তাঁহাকে উদ্ধাব কাঁরবে। মনে মনে বাব বাব তাঁহাবেই জ্মবর্ণ 
কাঁবতে লাগলেন । 

এমন পমষে সেখানে আবির্ভূত হন জটাজ্ট সমন্বিত এক বায়ান দাধু, হন্তে 

তাঁহার খাদ্যেব থালা-_-ভাত, ডাল, তবকাবনী তাহাতে সাজানো বাঁহরাছে। আহাষণ 
দবষষে মইদাসের স্পর্শ বিচার আছে । ভাবলেন, কোন জাঁতব লোক এসব বাল্লাবানা 
কাঁধাছে তাহাব ছু ঠিক নাই । তবে ক কাবিরা এই খাদ্য [তন গ্রহণ কাবিবেদ 2 

সাধু বুঝলেন, এই অন্নব্যঞ্জন গ্রহণে নৈষ্ঠিক বৈষব মইদাসেব মন সাধ দিতেছে 
না। থালা?ট 'িঘা ?তাঁন এক বুক্ষেব আড়ালে চাঁলষা গেলেন। ক্ষণপবেই আবাব 
সেখানে ফাঁবধা আদিধা সহাস্যে মইদাসেব সন্মুথে লাথিলেন লচ ও ন্ট দিষা 
সাজানো একাঁট নূতন পান্র। দঙ্গে সঙ্গেই সাধূ অন্তার্হত হইবা গেলেন । 

ঘৃতপন্ধ লুঁচ ও 'ান্টতে মইদ্াসেব তেমন আপাতত বাহল না । এবাৰ এগাল [তান 
উদ্দবন্ছ কাঁবলেন। আহাবেব শেষে একটু সুদ্ছ হইযা খধঁজতে লাগলেন সেই নাধ্টিকে, 
থাদ্য দিধা 'যাঁন তাঁহাব প্রাণ বাঁচাইষাছেন । তাই তো, চট: কাঁবধা কোথা তান 
সাবষা পাঁডলেন ? 

এবাব মইদাস ভাবতে বাঁসলেন। সাধুটি প্রথমবাব তাহাকে বে সব লন্না কবা 
খাদ্য দিষাছিলেনঃ এই দুর্গম অবণ্যে তাহা সংগ্রহ কবা তো দহজ কাজ নয । গব্দণেই 
?তাঁন আনলেন লহঁচ 'মান্টব থালা । এ বে ভোজ্বাজীব মতোই [িজ্মঘকর । এ সাধুর 
অন্তর্ধানও বড বহস্যময। এাঁদকে সৌদকে মইদাস আনেক ছুটাছুটি কাবলেন, কিন্তু 
কাহাকেও দেখা গেল না। 

এবাব তাঁহাব ধাব্ণা জাঁদমল, এই আগন্তুক কোনো সাধ্বা সন্ন্যাসী নব, আমলে 

মইদাসেব প্রাণ বক্ষাব জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেণে আঁবিভূতি হন এবং তাঁহাকে কৃপা 
কাঁবষা বান। 

জোডহস্তে আবেগ কাঁ্পত স্ববে, মইদাস বাব বাব জানাইতে থাকেন তাঁহার 

প্রার্থনা “হে কৃষক হে প্রভু বাসদ্দেব, কৃগা ক'নে এই অধমেব প্রাণ যখন বাঁচিবেহো, 
এবাব তাকে একবাব দেখা দাও 1” 

দৈবী কণ্ঠেব এক প্রত্যাদেশ শোনা গেল এইসমযে “মইদাস, তোমাব বাধানাদষ্ট 
গুরু হচ্ছেন অমবদাস । বৃথা কালক্ষেপ না কবে আবিলছ্বে তাঁব কাছে বাওঃ তাৰ 
আশ্রষে থেকে তু সাধনভজন কবো 1 

সইশাস আবাব 'ফাবিবা চাঁললেন, গোবিষ্দোয়ালে। নোন্ঠজতাব যে সংকান ও 



শিখগৃবু অমবদাস ৩১৩ 

আঁহধবোধ তাঁহাব অন্তবে জাগ্রত ছিল, এবাব তাহা নার্জত হইযা আ'সহাছে। অমবদাদের 
লঙ্গবখানাষ সবাব সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বাঁসষা ?তাঁন আহাব কাঁবলেন । তাবপব লাভ 
কাঁবলেন গুবুব দর্শন ৷ 

পবম ঘ্নেহে অমবদাদ এই নবভন্তকে গ্রহণ কবেন; আম্বাসভবা কণ্টে কহেন, ণ্মইদাদ, 
আম জান তুম শদ্ধসত্ সাধক; ভগবানেব বিশেষ কৃপা বযেছে তোমাব ওপর 1 নাম- 
দীক্ষা নেবাব পৰ আমাব সাম্লিধ্যে আটাদিন তুম বাস করো, তাবপব তোমাব সাধন- 
প্রণালী সম্পর্কে আমি তোমাষ সব বলবো 1 

অমবর্দাসেব পিকচ্পিত পাঁবন্র বাওধালি খননেব কাজ সেসমযে অনেকটা দূৰ অগ্রসব 
হইষাছে বটে, িদ্তু তলদেশ হইতে জলধাবা তখন অবাঁধ উৎসাবিত হয নাই। খনন- 
কাবী শিখেবা পাঁড়বাছেন এক মহা সঙ্কটে । বাওঘালিব সবণীনয় স্তরে দেখা দিযাছে 
একটা বিবাট পাথবেব স্তব ॥ এটিকে তাডাতাঁড ভেদ না কাঁধতে পাবিলে' জল উঠঠিবার 
কোনো সদ্ভাবনা নাই । 

কমাঁবা সমস্যাটি অমবদাসেব গোচবে আনলেন । সব শনষা তান কাহলেন, 
“পাথবেৰ একাঁট বিশেষ গ্থান আমি দচাহিত কবে 'রদীচ্ছ। নিচে নেমে তোমাদেব কেউ 
একটি লৌহ কীলকেব সাহায্যে সেখানটাষ ছদ্রু ক'বে দিক। ছি কবাব সঙ্গে সঙ্গেই 
প্র্তব স্তবাঁট ফেটে চৌচিব হযে যাবে। জল উঠতে থাকবে প্রচণ্ড বেগে । বিল্তু একটা 
বিপদ আছে একাজে। বাওয়ালব নিয়প্রদেশে দাঁডিষে যে এই লৌহ কাঁলক প্রা 
কবাবে তাব জীবন কিন্তু বিপন্ন হবে। ক্ষিপ্রবেগে উাথত এ জলগ্রবাহ তাকে সজোরে 
আছডে ফেলবে 1১ 

গুবুব কথা শীনষা সকলেই শাঁতকত । তান এবাব প্রশ্ন কাবলেন, “তোমাদের 
মধ্যে কে বাবে একাজে এগিষে, আপন প্রাণ বিপন্ন ক'বে কে এই বাওবালিব বাজবে 
পূর্ণীঙ্গ ক'বে তুলবে ”” 

কেহই কোনো কথা কাঁহতেছেন না, সকলেই একেবাবে চুপচাপ এমন লমবে 
গুব্ব অন্যতম প্রিষ শিষ্য মানকচাঁদ ধাঁব পদে অগ্রসব হইযা আনেন, বলেন, "গুরুজী, 
একাজের দাষিত্ব আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আপনাব ও শিখমণ্ডলীব আবহ্ধ পৃণ্যকাক্ 
সমাপ্ত কবতেই হবে, তাতে বিপদে ভষ কবলে চলবে কেন 2 

বৃহৎ একাঁট লৌহ কীলক নিবা মানকচাঁদ বাওযদলিব নিমদেশে লািঝা গেলেন, 
সোঁটকে প্রোথিত কবিযা দেন, সেই পাথবেব স্তরে পাথব ভাঙিযা যাব, শোশোঁ কাব 
উদুগত হয বুদ্ধ জল প্রাত, মানকাব দেহাটকে আহডিবা ফেলে কৃপেষ সদা বেনী 
গানে। ক্ষণপবেই তাঁহাব মৃতপ্রাষ দেহ উপব দিকে ভাদিবা উঠে, শিব্য ভদেব মধো 
হাষ-হায় বব পাঁডযা বাষ। 

মানকঠাদেব মাতা ও গ্ন এ সংবাদ গাইব, উন্মন্তেব অতো ছনুটিষ ভাদেন, বাংবাটিন 
পাশে দাঁড়াইযা কাতবদ্ববে ক্রন্দন কাঁবতে থাকেন । 

ইতিমধ্যে গুবু অমদ্দাদেব বাছে এই দঃসংবাদটি পেশীছিবা দ্যাছে। তভতাও 
বাওবালিৰ ধাবে তানি ছুটিষৎ আসেন। ভন্ত মানবচাঁদেব ভাসদান দেহের দি 
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পকছুক্ষণ তাঁহাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁববা থাকিতে দেখা যাষ। অতগঘ তাহাব জননী ও 
স্ব 1দকে তাকাইযা আম্বাসভবা কণ্ঠে বলেন, “মানকচাঁদেব মৃত্যু কি ক'বে হবে 
গো? সে যে জীবত থেকে বহুলোককে উদ্ধাব কববে। ভগবান: অবশ্যই তাঁকে বাঁচষে 
তুলবেন ।” 

এবার কূপের ভিতর প্রবেশ কাঁবধা গযব উচ্চ স্ববে ভাঁকধা বলেন, “মানকচাঁদ। 
তুম ওভাবে জলেৰ ওপব পড়ে আছো কেন? তুমি যে আমাব জীবব১ ছেলে, একদা 
চোখ মেলে চাও আমাদেব দিকে । দেখছো না তোমাৰ মা তোমাব শোকে কেদে দাবা 

হচ্ছেন । এবাব উঠে এস তুম আমাদের কাছে 1” 
এবার র্বজনসমক্ষে উদ্ঘাঁটত হইল অমবদানেব এক অত্যান্চর্ব বিভীত-লীলা । 

দেখিতে দেখিতে মানকচাঁদেব দেহে গ্রাণ সণ্জাবিত হইল । বাওধালিব সোপানেব কাছে 
আঁসগ্না তান চোখ মৌলধা চাহিলেন । সকলে ধবাধাঁর বাঁধা তাঁহাকে গুববে দববাবে 
আনিয়া শোয়াইবা দিলেন । ভন্ত শিখদেব উল্লাসভবা কণ্ঠেব ধাগুবহ* ববে দশাদক 
প্রকার্পিত হইয্না উাঠল। 

এই ঘটনাব পবেব দিন অগরবদাস তাঁহাব নূতন িব্য মইদাসকে িকটে ভাকাইলেন | 
প্রশান্ত কণ্ঠে তাঁহাকে কাঁহলেন, “গতকাল 'নিজেব চোখে তুমি মানকচাঁদেব আত্মোৎনর্গের 
দূশ্য প্রত্যক্ষ কবেছোণ। জেনে রাখবে, সে শুধু গুবুগতগ্রাণ শিষ্যই নব, গুঝঃর পাধন- 
শাঁনও অনেকাংশে ভাব ভেতবে সগ্তাঁবত হযেছে। মানকচাঁদ একজন প্রচ্ছন দিদ্ঘ সাধক; 
বহ? লোককে উদ্ধাব কবার মতো সামর্থয ববেছে তাব। তুমি তাব কাছ থেকে নিগড্ 
সাধনার প্রণালী জেনে নাও, 'নিমাঁজ্জত হও জপ ধ্যানেব গভীবে । তাবপব এই নাধনাব 
ধাবাকে দিকে 'দকে 'বিস্তাবত কবে দাও 1” 

মানকচাঁদের কাছ হইতে সাধন নবাব পব মুইদাস তাঁহাব চ্বগ্রামে চালব্য যান । 
সেখানে একান্তে বাঁদবা দীর্ঘ সাধনাব ফলে লাভ কবেন বহুতর সাধন এম্বর্। উত্তর 
কালে শিখধর্মেব এক বিশিট্ট গ্রচারকবূপে তান খ্যাত হইযা উঠেন । 

শিথ ধর্মলেতাদের স্পাঁকতি হিন্দি জীবনাগ্রন্থও সংবধপ্রকাশএ গুব; অমবদাস ও 
আকববেব িলনেব এক কাঁহনী বার্ণত আছে। দদল্লী হইতে আকবব সে-বাব লাহোব 
যাইতোঁছিলেন। অমবদাসেব সাধনএদ্বর্যেব খ্যাতি পূর্ব হইতেই তাঁহাব শুনা ছিল, এবার 
তাঁহাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবাব জন্য 'তাঁন ব্যদ্ত হইলেন। বিপাশা নদী পাব হইজ্লা একট; 
ঘদবপথে লগা গোবিন্দোষালে গগষা পেপাছলেন। 

আকবব ধর্ম গুদের মান বাখিতে জানতেন । তাই অমবদাসেব আশ্রমের কাছে 
গয়া তিনি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতবণ কাঁবলেন, অগ্রসব হইলেন পদরজে 1২ 

গুবু অমরদাসেব দর্শন লাভ কাঁবতে হইলে, আগে তাঁহাব লঙ্গরখানাব খাদ্য গ্রহণ 

কাঁবতে হব, সগ্রাটকে একথা জানানো হইল । তৎক্ষণাৎ এ নিয়ম তান বক্ষা কাঁবলেন। 

১ জীরব শব্দেব অর্থ জীবন্ত। আজ অবাঁধ গবুকৃপাপ্রাপ্ত মানকচাঁদের উত্তব 
পুবৃযদেব শিখেবা জীব বংশের সন্তান বলে আঁভহিত কবেন। 

সি জস্পর পে রব হশাসির  শেস্ত্রশ »৯৬ নিশান ছি 
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বদুই গৃহের সামান্য একটু খাদ্য মুখে পাবা নিষা উপাস্িত হইলেন গুবুব 
ধম্সভায় । 

কুশল প্রশ্ন ও আলাপ আলোচনাব পব আাকবব কাঁহলেন, “মহাত্বন্, আপনাব লঙ্গব- 
থানাষ দেখাছ প্রচুর জনসমাথম হব । আপনাব এই বিপুল ব্যষভাবেব কিছুটা অংশ 
আমাষ বহন কবতে দিন । কয়েকখানা গ্রাম আমি আপনাব নামে লিখে দিচ্ছি, এব আর 
থেকে আপনাব খাদ্য বিতবশেব কাজে সাহায্য হবে 1” 

অমব্দাস সহাস্যে উত্তব দিলেন, “সম্রাট, আমাব প্রষ্টা শ্রীভগ্বান- আমাকে অনেক 
কিছু তো নিজ থেকেই দিচ্ছেন । আমাব ভন্ত ?শখেবা ষে যা পাবে সাধ্যমতো আমাব 
এখানে ভেট দেয়, তাই দিষে লঙ্গবখানাব কাজ অব্যাহত থাকে । যে দিন যা ভাশ্ডারে 
আসে তা সৌঁদনই খরচ ক'রে ফেলা হয--এই এখানকার নিষম। পবেব দিনে জন্য 
স্ব কিছ বাখা হয না। এভাবেই হাজাব হাজাব লোককে আমবা আহার্ষ দিতে 
সক্ষম হচ্ছি। ভগবানের উপবই আমবা নির্ভব ক'বে আছি, তাই যেন শেষ পর্যন্ত 
থাকতে পার 1১ 

আকবব বুিলেন গুবুকে গ্রামদান গ্রহণ কবানো যাইবে না । অথচ এই িবাট কর্ম- 
যজ্ঞে কিছ; সাহায্য দিতে না পাবিলে তান স্বাস্তি পাইবেন না। অবশেষে অমবদাসেব 
অনমতি নিষা তাঁহাব কন্যা গববি ভানিব নামে আকবব গ্রাম কষাঁট লাঁখবা দিলেন । 

পাবস্পবিক প্রাঁতি সম্ভাষণেব পব সম্রাট বিদাষ গ্রহণ কাঁবলেন, এবং বিদাধকালে 
গুধু অমরদাস তাঁহাকে একট মূল্যবান জোব্বা উপহাব 'দিষা সম্মানিত কাবলেন। 

সে-বার একজন ধন? শেঠ অমবদাসকে দর্শন কাঁবতে আসষাছেন। তাঁহাব আনীত 
ভেটদ্রবোব মধ্যে রাহয়াছে বন্রখাঁচত একাটি বহ্মূল্যবান হাব | এই হাঝাঁট তান গুবুব 
গলাষ পবাইষা দিতে চান। গ্ুবু হাসিষা কাহলেন, “আমি বৃদ্ধ মানূষঃ এই মূল্যবান 
হাব কি আমাব গলা শোভা পাষ ঃ ববং আমাব পবম প্নেহভাজন এবং আমাব দ্বিতীব 
স্ববূপ কোনো তরুণ সাধককে এটি উপহাব দাও 1” 

কে সেই ভাগ্যবান সাধক, গু ষাহাকে 'দ্বিতীষ স্ববূপ বাঁলষা গণ্য কাঁবতেছেন। 
সভা প্রাঙ্গণে গুঞ্জন উঠিল, কেহই বুঝতেছে না গুব অমবদাস কাহাকে লক্ষ্য কবিয়া একথা 
বলিয়াছেন, কেহ বাঁলতেছেন, গুবুব পূতুদ্ষষ মোহাব বা মোহন হয্পতো হইবে, উভবেই 
উন্নত ধবনের সাধক ৷ কেহ বা নবাগত অন্যান্য তব্ণ শিষ্যদেব কথা বাঁলতেছেন। 
সবাকাব জজ্পনা কল্পনাষ ছেদ টানিধা দিষা গুব প্রসন্ন বদনে কহিলেনঃ এ হাব পববাব 

যোগ্য ব্যান্ত হচ্ছে আমাদের জেঠা__বামদাস । শেঠজীব হাত হইতে ব্্রখাঁচত হাবটি 
তুঁলরা নষা এইটি তান প্রিষতম শিষ্যেব গলাষ দোলাইযা দলেন। 

কষেকাঁদন পবেব কথা। গুবু অমবদাস কষেকজন শিষ্য দহ বিপাশার তাঁবে 
বেড়াইতে গিষাছেন। হঠাৎ সেখানে এক পালাটে সাধুব সঙ্গে তাঁহাদের দেখা | সাব্যাট 
অমবদাসকে দৌঁখবাই আপন মনে গালাগাল শব কাবা দেষ। বালিতে থাকে; “এই 
তো দেখাছ গৃবু অমবদাসকে । আহা, কি এক মস্ত গৃবুই যে তিনি হযে গেছেন! 



৩৯৬ ভাবতের পাধিক 

লোককে ক্ষোঁপবে তুলে অজন্র টাকাবড়ি বিচ্ছেন, আব তা অপচর কৃবছেন হাজার হাজার 
বাজে লোককে খাইবে দাইরেো কেন; এই বে আদ একটা নাধু এখানে পড়ে আছি, 
লামার দ্দকে তো তাব কোন্যে লক্ষ্য নেই। কই, এতটুকু জাঁফম বা ভাঙ তো আমন 
জন্যে পাঠান নিঃ আমাব কিছ; দান কবলে পুণ্য হব! অমবদ্দান কি তা জানে £ ওর 
+ক কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে ৮ 

অনবদাস ধৈর্য ও প্রশান্তির মৃত গুহ 1 দাধুৰ কথা শেনাব পব কোনে ভব 
বৈলক্ষণাই তাঁহাব মধ্যে দেখা যার না। আবও একাঁদন লাধটি এভাবে অনপবদাসগুকে 
গাঁলিগালাদর কবিধাছ্ে এবং তাঁনও তাহাতে কোনো কর্ণপাত কবেন নাই । 

আব একাঁদিন নদ্ীতীবে জেঠাকে একলা পাইরা সাধ পূর্ব জমবদাসেব নিন্বঃ 
বু করিরা দের। জেঠা বিরান নুবে কহিলেন, “বোজ বো তুমি এই তিতা বাড়াছে 
কেন বলভো। এমন একজন পর্বজরনমান্য মহাত্বাকে গালিগালাজ কবলে পাপ হব ত 
জানে ডঃ 

দাধুটি বাঁলরা উঠে, “কেন, কন্গবো না 2 এত লোকে আমান ভিক্ষা দের, কভু 
তোমার গুর€ কি কখনো একটা পর্দা আনার দিনেছে ? এই তো তোমার গলায় দুলছে 
দেখাছ একছড়া হার । ওটা আমার দিষে দাও দোঁথ | ওটা শীবন্ধি কবলে আগাব বেশ 
কছাঁদিনেব খোবক হবে বাবে ।” 

কোনো ছিব্যন্তি না কবিভ্না জেগা তহার গলাব হারাঁট তান পাগলা দাধ্ুকে 
দান কবেন। বলেন, “দ্যাখো, এবার থেকে আব অবধা গুবু অমব্দাসেব নিন্দার ন 
কৰো না” 

দাধ তো আনন্দে আত্মহারা! উচ্ছহাঁদত কে বাঁলতে থাকে, “বেচে থাবে 
বেটা, দুখে থাকো । তন দেখছ পুবাণেব বাজা হবিশ্চন্তু বর্ণ, দবন্রঘাদিত্যের চাইতেও 
বভ দাতা 1” 

বাক্ দুম পাগলাটে সাধ্কে তে বশীভূত কবা গিবাছে। এবার জেরেঠাব গ্রুন 
অনেবটা হাল্কা । দালজ্দে আশ্রমে ফাববা আঁপবা তান নিত্যকাব 'দিনচ্য শুরু 
কাঁবলেন। 

অন্নব্দানেন কাছে বাইভেই তাঁহাব চোখ পড়ে জেঠাব খাঁল গলাব দিকে 1 প্রশ্ন কবেন। 
“তোমার দেই গ্ুল্যবান হালুটি কোথাব গেল, বল তো 2 

“দৌট আম লদীভীদেব সেই পাগলা সাধুটিকে দান কৰোছি । ঘহান্াজ, ভ্রীভগবানেল 
নামেন বে হাব কূপ কবে অপি জনাব গলাধ পাঁরদে দিষেছেন, ভা নিষেই আম দিব্য 
আনন্দে দিনবত ভবপঃব ল্প্লোছ ! বয্রখাঁচত হাব গিষে জাগাব কি প্রবোজন 2? 

গুেবে চোখে মুখে খশোৰ উচ্ছলত | প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, “ভ্রেঠা, ভুমি ভাগ্যবান, 
দুলভি ভগ্গবপ্রেমেব আঁধকাবা ভুমি হবেছো । আাঁঘ আশীর্বাদ কাছ, তোমাব বংশে 
এই ভগবধপ্রেমের ধাবা থাকবে অব্যহত ॥ 

অমব্দাদেব খ্যাতি প্রাতপন্তি এবং শিষ্য ও ভন্তেব সংখ্যা দন দিন বার্ধত হইতে 
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থাকে৷ ইহা দোঁখষা একদল বক্ষণশাীল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষীন্রয শাঁত্কত হইযা উঠে। এই 
নূতন ধর্মান্দোলনকে প্রাতবোধ কবাব জন্য তাহাবা তংপব হষ। 

বিবোধীদেব যুক্তি -অমবদাস জাতিবর্ণ সব একাকার কাঁব্ষা দিতেছেন । তাঁহাব 
লঙ্গবখানাব সামনে ব্রাহ্মণ শু সবাই এক পঙ্ান্ডিতে আহাব কবে উচ্চবর্ণেন ভক্তেবাও 

ভা্ভিভবে তাহাব পাদোদক পান কবে। এই ধবনেব সাম্যাজক বিশঙ্খলা চাঁলতে 
দিলে ব্রাহ্মণদেব নেতৃত্ব ও সন্মান ধাঁলসাৎ হইবে। ক্ষান্দেব ধর্মও হইবে 
বিলুপ্ত। অতএব আব কালাবলন্ব না কবিষা অমবদাসেব মণ্ডলীব উপব আঘাত হানা 
প্রবোজন। 

এই বিদ্রোহীদেব নেতৃত্ব গ্রহণ কবে মাবওষাহা নামে এক ক্ষান্ুয জামদাব। লিল্লাতে 
সয়াটেব দববাবে তাহাবা আঁভিযোগ উপস্থিত কবে”_অমবদাস হিন্দুধর্ম ও সমাজেব উপব 

প্রবল অত্যাচাব শব কবিষাছেন, সবকাবেব উচিত এখনই তাঁহাকে দমন কবা। 
সম্রাটেব দববাবেব একজন প্রভাবশালী মুদলমান মনসবূদাব অমবদাসকে জানিতেন । 

তান এই আঁভযোগেব বিবৃদ্ধে আপত্তি উঠান । এ প্রসঙ্গে সমত্রটকেও স্মবণ কবাইষা 
দেন ষে হীতিপূর্বে অমবদ্দাসেব সাঁহত তাঁহাব সাক্ষাৎ হইযাছে এবং তাঁহাব লক্গবখানাব 
ব্যব নির্ণহেব জন্য সগ্রাট্ তাঁহাব কন্যাব নামে কষেকাঁট গ্রামও দান কাঁববাছেন। 
অমবদাসেব উচ্জবল ব্যন্তিত্ব ও ধর্মপবাষণতাব স্মৃতি তখনো সম্রাটেব মনে জাগবূক 

বাহযাছে। .তাই এই আভযোগ তিনি বাতিল কাঁবষা দিলেন । 

ণববোধীবা সহজে ছাঁড়িবাব পান্র নয । কিছুদিন পবে আবাব তাহাবা এক নালিশ 
দাষেব কবে। এবাবকাব য্যন্ত আত প্রবল। নালিশকাবীদেব বন্তব্য, অমবদাসের 
অনাচাবেব ফলে একদল সমাজদ্রোহীব সূষ্টি হইষাছে, ইহাবা শুধু সমাজেব উপব আঘাত 
হানিষাও থামবে না, সত্ববদ্ধভাবে অচিবে বাজনোৌতক বিবোধিতাও শব? কাঁববে, 
সম্রাটের ধিবৃদ্ধে হাঁনিবে প্রচণ্ড আঘাত । এখনই এই বিদ্রোহের অফ্কুব সমতলে উৎপাটন 
কৰা দবকাব । অমবদাসেব মণ্ডলী ভাঁঙ্ষা দেওষা হোক, অথবা তাঁহাকে ও তাঁহার 

দলবলকে পাঞ্জাব হইতে বাঁহন্কৃত কবা হোক। 
এবাব 'দিল্লীব দববাব হইতে সমন জাবী কবা হয, অমবদাস যেন স্বষং উপাঁচ্থিত হইযা 

এই আঁভযোগ সম্পর্কে তাঁহাব নিজেব বন্তব্য পেশ কবেন । দববাবেব একজন কর্মচাবী 
সমনাট নিষা গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত | 

অমবদাস আবেদন জানান, “আমি বদ্ধ হযোছ । আমাব পক্ষে দিল্লীতে হাজি 
হওয়া সম্ভব নষ, সম্াট: যেন এজন্য আমাষ মানা কবেন। আমাৰ প্রাতানাধবুপে 
আমাব প্রধান শিষ্য জেঠা (বামদাস ) যাবে 'দলীব দববাবে । আমাব দিককোব বন্তব্য 

নে বুবিষে বলতে পাববে ।% 
অমবদাসেব এই আবেদন গ্রাহ্য হয । জেঠাও গুকুব আশীর্বাদ নিষা উপাঁহত হন 

'দল্লীব দববাবে । আঁভযোগেব উত্তবে তান জানান, তাঁহাব গ্বু অমব্দান বলগ্রযোশ 
কাঁববা কাহাকেও তাঁহাব ধর্ম হণ কবান নাই! তাঁহাব উদাব মতবাদই ভ্রনগ্ণণ:ক ধাঁবে 
ধাঁবে আকৃষ্ট কাঁরয়াছে, তাঁহাব লঙ্গবখানাব একনন্সে বাঁদবা আহাব কবাব ফলে জনগণেব 
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মধ্যে বাঁদ্ধ পাইতেছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধ।১ এক এবং আঁতীয় ঈশ্ববের উপাসনার 
প্রাতও লোকেন আগ্রহ জাঁগবাছে ৷ গুরু অমবদাসেব এই' আদর্শ ও কর্মপুচী দিষ্চন্নই 
সম্রাটের দর্ম্উতে অপবাধ বাঁলরা গণ্য হইতে পাবে না! 

জেঠার এই বন্তব্য শহীনবা পন্াট্ নস্তেব প্রকাশ কবেন। বিরোধীদের আভযোগ-ল্প 
বাতিল কবিরা দেন। 

িছযদন গবে বাধদাস একবাব কুবুক্ষেত্ন ও হলিদ্বাব অঞ্চলে পাবা কাঁরতে বাহ 
হন। এ অঞ্চলে শিখ্ধর্ের প্রচার এযাবং করা হয নাই; প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই একদল 
অন্তপঙ্গ শিব্য ও সেবকদের 'নয্না তান বানা খুব কবেন। 

কবুক্ষেন্ন এবং থানেশ্বব অগ্চলে বহু নূতন ভন্তকে অমরদাদ নামমন্্ দান কবেন। 
গৃশথ্ধর্মেব উদাবতা, ভান্তবাদ এবং এবণাগাঁতন বাণী নাধাবণ মান?ষের মধ্যে প্রচাবিত 

হইতে থাকে । 
কনখল ও হবিদ্বাবে গুবু অমবদাদকে দর্শনেব জন্য ভিড় জাঁগরা বার । বহু 

মুত্তিকাঘী নবনাবী এই ববাঁবান্ মহাপুরুবের আশ্রব গ্রহণ কিবা ধন্য হয়। 
পাবব্রাজনেব পথে থে সব গানে অনরদান তঁহাব শিব্যগণসহ অবস্থান কবেন এবং 

ধর্ম উপদেশ দান কবেনঃ শিখ লাধকেব দ্ার্টতে সে দ্থানগদীল পাণ্যতীর্ঘ বাঁলরা গণ্য 
হয়| এই লব স্থানে গুরু তাঁহাব চিবাচবিত অভ্যানঘতো দববাব বদাইতেন । জপজাঁ 
এবং নোহিলা আব্ত্তি কৰা হইত, নূতন নূতন যেদব গ্তব তান বচনা কাঁবতেন, তান 
লূর দ্হবোগে সেগ্চাল ভাঁভভবে গীত হইত । 

এদমঘকাব বাঁচিত একটি চ্তবে গুব? অমবদাস বাঁলতেছেন : 
অনীম অনন্ত প্রভু আমাব অলখ 'নবগ্রন, 
বৃথা খ্খজে বেড়াও তাঁকে দেশ দেশান্তবে। 
গোগনেঃ দবার অলক্ষ্যে বষেছেন তান গববাজিত 
প্রতি গানুবেব হুদ কদ্দবে। 
গুবুর পদে কবো আগে আত্মলমপ্ণ, 

অহাগবাব পাথান্যতম হাট ফেল মুছে, 
সাক্ষাৎ কৰো তোমাৰ বহুবাঞ্িত ভগবানূকে। 

ওগো? হাঁবয়ে ফেলোঁছ আগ আমান সন্ভাকে 
চাঁড়বে দিবেছি নিজেকে অগাণত মানুষেন হাদষে, 
বেখানে ংগোপিত ুমধ্ব নাম সুধা । 

মতি আব অগৃত দুই ববেছে এই লামে, 
গুবুব দাক্ষিণ্যে ও গপর্ণে হযেছে তা মধুবতব | 
অহংবাবেব পাষাণ প্রাচীব দাও ভেঙে ফেলে; 
মুন্ত কবে দাও চৈতন্যেব প্লোতধাবা 
গর? কুপাব বলে জাগিন্ে ভোল তোমাব নামগন্ত, 

১ শাখজমথ রোজ ; এনপোইক্লোপাডকা অব এীথকন্: আ্যাণ্ভ রিলাঁয়নস। 
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গুব্ কপাব জ্যোতিতে কৃতর্থ হও তুম 

গহন অবণ্যে গৃপ্ত বষেছে যে মহাধন 
গুবু ছাড়া কে দেবে তাব পথসন্ধান £ 
পবম পুবৃষকে পাবে না হেথা হোথাষ ঘুবে, 
একান্ত ধ্যানে নবন কবো নিমীলিত 

দেই পবম এক এবং পবম সত্যকে হও পবিজ্ছাত। 

দদগেবুব হাতে বষেছে জেই চাবিকাঠি 
যা খুলে দেবে মুমূক্ষাব দ্বাব, 
দেহ থেকে দেহান্তবে ঘুবে মবাব পাপচক্ত 
হবে চিবতবে বিধ্ত, ফিবে পাবে তুম নিজেকে । 

দীঘ পাব্রাজনেব পর অমবদ্ধাস আবাব তাঁহাব নিজেব স্থানে? গোবিন্দোষালে ফবিষা 

অঙেন। ভভ্ত ও শিষ্যদেব মধ্যে আনন্দেব জৌষাব বাঁহযা বাষ। 

গঙ্গে নামে এক ধনী দ্ষীঘ্রষ ব্যবসাষে বহু টাকা লোকসান দেষ এবং শেষটাষ 

একেবারে নিব হইযা পড়ে । বন্ধৃবান্ধব ও আত্মীষস্বজ্রনেবা সবাই এসমষে তাহাকে 

ত্যাগ কারিষা চালবা ষাব। এই চতম দদ্ঘশাব দিনে গন্কো শানিতে পাষ লিদ্ধপুব 

ভমবদাসেব কথ, আর্ত ও দূহখীজনেব প্রীত তাঁহাব কৃপাব কথা । অত্ঞপব পরবে 

এর্ঘ পথ অতিক্রম কাঁবধা দে উপস্থিত হয গোবিন্োষালে । 

গুবৃব চবণে পতিত হইধা গর্দো নিবেদন কবে তাহাব দুঃখের কাহিনী; কাঁদা 

বলে, “আপাঁন আমাধ কৃপা করুন, আমাষ মানুষের মতো বাঁচতে দন । আপনাব আশ্রষ 

না পেলে বিপাশাব জলে গিষে আম ভূবে মববো 1” 

গ্ুবৃব অন্তব বিগাঁলত হইল, কহিলেন, “ভর নেই আবাব তুমি তোমাব বিত্ত বিষ 

ইফিবে পাবে, কিন্তু ধর্মেব দিকে, আর্তেব দ্ধ মোচনেব দিকে সদাই দৃষ্টি বেখো। 

তুঁম দিল্পন ণহবে বাও, দেখানে গিবে সাহাবা ব্যবসা খোল 1” 

নিদেশি মতো গঞ্জে শুক কবে তাহাব নূতন ব্যবসা এবং কষেক বংসবের মধ্যে ধনাঁ 

শেঠবৃপে দে পাবিচিত হইযা উঠে! 
সে-বাব এক দুঃস্থ ব্যন্ি গুবু অমব্দাসেব কাছে গিবা কাঁদিয়া পড়ে, বলেঃ “আমার 

কন্যা বিষে স্ছিব হযেছে, কিন্তু হাতে একটি পহদা নেই। আপাঁন আমার এ সংকট 

থেকে উন্ধাব করুন । আপনাব তো কত ভ্ত শিষ্য বযেছে, এদেব কাবৰ কাছ থেকে 

আমায় কিছু অর্থ ষোগাড ক'বে দিন 1১ 

গ্রুব্ তহাকে অভষ দেন এবংসঙ্গে দক্গে একটা মোটা টাকাব হাতচিঠি দিযা দিল্লীতে 

ভন্ত গঙ্জোব কাছে পাঠাইষা দেন । 
গঙ্গো িদ্তু কন্যাদায়গত্স্ত লোকটিকে টাকা দেব নাই । প্রচুব অর্থেব আধকাবাঁ 

ইওষাব পব হইতে তাহাব চবিভ্র কিছুটা বদলাইষা গিষাছে। সে মনে মনে ভাবিল, 
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'একবাব যাঁদ গুবুব এই হাতচিঠাধ টাকা দিই, তা হলেই বিগ্দ । প্রাক্পই এ ধবনের রে 
আমার ওপব চেপে বসতে থাকবে অমবদাসেন ঢ রা লাকঁটিকে নে ফি্মইবা দি 

নকল কথা পোনাব পব গুবু কাহলেন, “অর্থ ও জাগাঁতিক গ্রাতচ্ভা এমান ক'বেই 
মানৃধেব ভেতবকাঝ দব্যসন্তাবে নষ্ট ব'বে ফেলে । আনান হাতীঁচগ্াকে অণ্রাহ্য কনে 
গর্গো ভাল কাজ কনে নি। যাক, এদো এ দঃছ্থ লোকাঁটকে আমবা সবাই বিলে 
সাহাষ্য কাব ।” 

দঙ্দে সঙ্গেই প্রযোজনীব অর্থ নংগহশীত হয, এবং গুরতল চবণে গুণাম জানাইবা 
'বগন্ন প্রার্থা হাঁস মুখে বিদাব নেষ । 

অতঃগব গঙ্গোব ব্যবলাবে আকাঁষ্মাকভাবে এক দংকউ দেখা দেব এবং অল্পাঁদনেল 

নধ্যে সে দেউলিয়া হইবা পড়ে । 
এবাব হ্তসর্বদ্ব গঙ্গোব চৈভন্যোদব হর, গুবুব দববাবে আধা দৈন্যভবে পাতত 

হধ তাঁহাব চবণতলে । অনুতাপেব দহনে তখন সে জবালবা মাঁতেছে । লজল চক্ষে 

নিবেদন কবে, “গুরুজী, এবাব আম বুঝতে পেবোছ, অর্থ ও নান বশ আমার কি 
ক্ষাতিনাধন কলেছে । অহংকাবে ঘন্ত হযে আমি আপনাব গতো আশ্রঘদাতাকেও ভুলে 
গিবোছ । আপনার চবণে আমাব এই নাত, এখন থেকে অথ বেন আঘাব জীবনে 
না আলে, আবাব বেন আগাব অন্ধ ক'বে না ফেলো অথেব বালনা আমান 

চিরতবে দূন হবেছে+ এবাব আম চাই, পবমার্থ। কুপা কনে গ্টান্তন পথ আগাঘ আপাঁল 
দোঁখবে দিন।” ৃ 

গঙ্গোব জীবনে আনে এবাব তীর বৈবাগ্যেব জোরান। তহাব কুচ্ছ:সাধন ও গু 
দেবাব নিষ্ঠা দোঁখবা ভন্ত শিষ্যেবা বিস্মিত হইধা বাধ । 

কবুণাধাবা এবাব বাবিরা পড়ে ভন্ত গঙ্গোব জীবনে | গবন প্নেহে গুবু নামমল্দু 

ভাহণকে দান কবেন, দেই সঙ্গে একখণ্ড শু উত্তনীন 'তাহাব শিবে জড়াইবা দ্যা বলেন, 
“আত্মপণদ্ধৰ আগুন জবলে উঠেছে তোমাব জীবনে, আব ভঘ লেই। আদম আশর্বাদ 
কাঁব, সাধনার সফলকাম হও তুগ । শুধু তাই নব, তোগাব এই সাধনাব এদ্বর্থ তুম 
বিতনণ কবো দেশেব জনগণের মধ্যে 1” 

আম্বালা জেলাব দাউ নামক গ্থানাট আজো িদ্বনাবক গঙ্গোব সাধনপদঠবূপে 
গাবিচিত হইবা আছে। 

প্রেমা নামক এক হতভাগ্য ক্ষঘিষ বুবক দে-বাব গোবিদ্দোখালে আিযা উপাস্ৃত 
হয।, বাল্যকালেই িতামাতাকে সে হাবার, পৈতৃক সম্পান্ত বাহা ?কছ ছিল গলিকট 
আত্মীয়েবা তাহা জববদখল কাঁবয়া বসে! আশ্রবহান, বপদকিহঈন প্রেসার জীবনে আছে 
দৈবের 'আবো কঠিন পাঘাত, জঘন্য কুচ্বোগে নে ভাক্রান্ত হন | এই চবম দদে্শা? 
দিনে ভিক্ষাবান্তিৰ উপব নর্ভব কাঁববা সে দিন যাপন কাঁদবা থাকে । 

লোকেব দুখে, প্রেমা শ্যানতে পায় অমরদাসের জিদ্ব জীবনের নানা আম্চার্চ 
কাহিনী । ভাবতে থাকে, “এই মহাপবুষের কপায কত আর্ভনানূষ উদ্ধার পেয়েছে 
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মাবাত্বক বোগেব কবল থেকে বেচে উঠেছে । আমাব মতো অসহাষ ও ব্গ্ন মানুষের 
ওপব কি তাঁব কৃপাদৃষ্টিপাত হবে না £ 

আশাষ বৃক বাঁধা, সাবা পথ হি“চড়াইতে হি"চডাইতে প্রেমা একাঁদন আদিবা 
উপস্থিত হয গোঁবন্দোধালে। গ্্ব অমবদাসকে কেন্দ্র কবিষা এক বৃহৎ নগবেব সৃষ্টি" 
হইযাছে সেখানে । নব প্রেবণাষ উদ্বুদ্ধ শিখ ভক্তেবা কেহ গ্রাহতেছে নাচিতেছে, কেহ 
বা চক্রাকাবে বাঁপষা গুব বচিত আনন্দ, সোহিলা ও স্তবগ্ানে আত্মহাবা হইযা আছে ১ 
এ বেন এক আনন্দের হাট । 

ভাবাবেথে উচ্ছল প্রেমা গুবৃূব উদ্দেশে বচনা কবে এক ল্তবগান। অশ্রহীসত্ত কণ্ঠে 

বাব বাব তাহা গ্াহিতে থাকে | বাস্তাষ ভিড় জাঁমষা যাষ। 
প্রেমা কাতব কণ্ঠে বায়ান: শিখদেব কাছে মিনাঁত জানায, “গবুব দর্শন ও কৃপা- 

লাভেব ব্যবস্থা আপনাবা কবে দিন, আম যে এসোঁছি তাঁব কাছে এক ন-তন জীবন 
ভিক্ষা কবতে। 

সবাই তাঁহাকে আম্বাস দেন, “গুবুব লঙ্গবখানাষ আহাব ক'বে তি অপেক্ষা কবো। 
গুবু নিজেই তোমা আহবান কবে নেবেন, অন্ধ আভুব ও মাবাত্বক ব্যাধিগ্রন্ত 
লোকদেব দর্শনের জন্য নার্দন্ট 'দিন ধার্য কধা আছে, এীদন তোমাকেও তানি টেনে 
নেবেন তাঁব কাছে 1” 

কিন্তু প্রেমকে বেশী অপেক্ষা কাঁবতে হইল না। এক অন্তবঙ্গ ভন্ত গুব;ব কাছে 
থিষা বর্ণনা কবিলেন তাহাব চবম দ্রুর্ভাগ্যেব কথাঃ আব সেই সঙ্গে বাব বাব প্রশংসা 
কাঁবলেন তাহাৰ সদ্য বাঁচত স্তবগানেব। শিখাট আবো কাঁছলেন, “থদুবূজী সব চাইতে 
বিস্মষেব কথা, মাবাত্বক ঘৃণ্য বোগে প্রেমা ক্রিষ্ট কিন্তু গুরদব স্তব বচনা কবাব মতো 
আব তা থেষে শোনানোব মতো আনন্দ তাঁব অন্তবে উচ্ছালিত হযে উঠছে। একি 

অন্ভুত কাণ্ড 1» 
প্রসন্মমধূব হাসি হাঁসষা অমবদাস উত্তব দিলেন, “প্রেমা খ'জে পেষেছে তাব 

চিরন্তন দিব্যসত্তা, সেই গন্ধে তাৰ দক্ষ ও গল দেহেব আমুল পাবিবর্তনও শুবু হযে 

থিষেছে। এখানকাব আশীবণদ এবাৰ অবশ্যই তাৰ ওপব বার্ধত হবে। কাল প্রত্যষে 

আমাব প্লানকবা বিপাশা জলে তাব পাবা দেহ ধুইষে দাওঃ তাবপব তার ঘাষেব চ্ছান- 

গুলো বে'ধে দাও পাঁবচ্কাব কাপড়েব বন্ধনী টুকবো দিষে। তাবপব জাম অবসব 

মতো নিজেই গিষে তাকে দেখে আসবো ।” 

নিদেশ পালিত হইল । পবাদিন গুরু অন্তবঙ্গ শিষ্যগণসহ প্রেমাব কাছে গিবা 

তাহাকে দর্শন দিলেন । কবুণাভবা নষনে কিছুক্ষণ তাহাব দিকে তাকাইযা থাকিবা 

তাহাব পাশে গিরা বাঁসলেন। তাবপব স্বহম্তে দৰতনে তুিৎ্ঃ ফৌললেন ঘাধে 

ব্ধনী। বিজ্তু কি আম্চর্ষ। কুষ্ঠবোগেব কোনো ক্ষতাঁচহই ভিখাব) প্রেমব দেহে 

নাই। ভ্বকেব বর্ণ একেবাবে স্বাভাবক এবং উজ্জব। 

১ খের গ্রদ্থনাহিবএ গুরু অমবদাস বহ; সংখ্যক দ্ববচিত স্তব বংযেভিত 
কারষাছেন। দঃ এ রোজ ই-জাব-ই; ভলহ্য ২। 

জা*লা (সৃ-১)-২১ 
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গ্ুবু তাঁহাকে প্রাণ ভাঁবধা আশীর্বাদ কবেন, তাবপব নিশে দেন “মবাবি, মুক্তিকামী 
মানূষকে নামমন্ত্র দানেব চাপবাস তুমি আজ আমাব কাছ থেকে পেলে । এবাব তোমাব 
স্বগ্লামে ফিবে বাওঃ সেখানে গিবে ব্রতী হও পৃণ্যমব শিখধর্মের প্রচাবকর্মে। বংস, 
আমাব শক্তি এখন থেকে কাম কববে তোমাব ভেতবে থেকে 1৮ 

উত্তবকালে এই মুবাবি শিখ সম্প্রাষেব এক প্রখ্যাত সাধক ও প্রচাবকবৃপে খ্যাত 
হইধা উঠিযাছিলেন। 

গুবুব ফোগশাকতব ভ্রিষা ছিল দুদবপ্রসাবী।। এই শান্তি শুধু কপাপ্রান্ত ব্যভিবই 
চৈতন্যোদষ ঘটাইত না, আশেপাশেব দাধক ও দাধাবণ নবনাবীকেও কাঁবিত প্রভাবিত । 

তালওষান্দিতি অমববীসেব এক পুবাতিন ভন্ত বাস কবিতেন, তাঁহাব একটি পা ছিল 

একেবাবে ঈনঃঘাড ও অকেজো । কোনোমতে একাঁট পা বাই খোঁডাইতে খোঁডাইতে 
সে গোবিন্দোষালে উপা্ছিত হইত এবং গৃবৃকে দর্শন কাঁবধা ফিবিধা আসত স্বগৃহে। 

গ্রামেব লোকেবা তাঁহাকে ভাঁকিত লঙড়া বাঁলধা । শ্লেষেব সৃবে অনেকে ধালত, “তোব 
গুবব এত শীক্ত ও মাহাত্েব কা শুনতে পাই, অথ5 তোব একটা পা তান আজ 

অবাধ সাবিষে তুলতে পাবলেন না? তুইও তেমান নিল“জ্জ, এ গুবুকে দর্শন কববাব 
জন্য বোজ 'হি"চডে 'হচড়ে গোবিন্দোবালে যাস । যে গুবদ তোব খোঁডা পাণ্টাই ভালো 
কবতে পাবেন না, স্বর মতো দূরদেশে তোকে নিষে বাবেন কেমন ক'বে?” 

উত্ত;ব লঙডা শান্ত স্ববে বাত; “খোঁজা পা ভালো কববাব জন্য কি আম শিখধ্ম- 
নিষোছ » আব এই ভুছ ব্যাপাবে আম গ্যব্কে কোনো প্রার্থনাও তো কখনো জনাই 
নি।” 

একাঁদন গ্রামের চৌধুবীও অনেকেব সঙ্গে জুঁটিবা লঙডাকে নানাভাবে উৎপাড়ন বরে, 
ঠাট্টা বিতুপ কবে। লগ্ডা সৌঁদন উত্তোঁজত হইবা উঠে, অমবদাসেব দববাগুব গিষা 
জানাষ তাঁহাব দুখ দুদ্শাব কাহনী। 

উত্তেভ্রনাষ গুরুর চোথ দুটি প্র্দীপ্ত হইযা উঠে, শান্ত দৃড স্ববে কহেন “এবাব ভবে 
তোমাব খপ ঘোচাতেই হবে, দেখাঁছ ৷ তুম এখান বিপাশার তাবে চলে যাও । দেখানে 
এক বনেব ভেতবে চুপচাপ ক'বে বনে থাকেন এক প্রাচীন ফকাব। নাম তাঁর হুসেনা 
শাহ্ | বড উগ্রমৃর্তি এবং ককরভাষী | তুম কিন্তু ভষ পেযো না তাঁব কথাবার্তাষ বা 
আচবণে। তাঁব কাছে গিষে তোমাব নির্যাতনেব কাহিনী বল এবং আবও বলঃ গুরু 
বলেছেন__আমাব এ খোঁডা পাট নিবামষ ক'বে দিতে 1 

লঙডা এবাব ফকাবেব সন্মুখে ভবে ভষে উপাস্থিত হয | সকলেই ভ্রানে। যে কেহ 
সম্মুখে আসলেই ফবীব ক্িপ্তপ্রা হয এবং কদর্ধ ভাষাষ গালাগালি দিতে থাকে । 
কিন্তু তাহাব ঈদকে তাকাইবাব পব ফকীবেব কোনো ভাবান্তব দেখা গেল না। সাহদর 
পাইযা লঙ্ডা তাঁহাব সাল্লধ্যে বাঁসবা সাঁবস্তাবে ভানাইতে থাকে দুখের কাহিনী । 
সব কথ? শেষ হইবাব লঙ্গে সঙ্গে ককীব হঠাৎ মাবমূখী হইষা উঠে, ভাবপব চীধকাৰ 
কিষা একটা মোটা লাঠি ?নবা তাহাকে অঘাত কবিতে উদ্যত হব । প্রণভযে ভীত 
হইঘা লওডা তাহা নিজে লাঠিটা ফৌঁলবাই দেখান হইতে বৌডিবা পালাষ। 



ও২৪ ভাব্রতেব সাধক 

ধিহুটা পথ আদাব পব সাবন্ময়ে দে থমাকয়া দাঁড়াব। একি? তাহাব পা? 
তো আব খোঁড়া নব! স্থিব নিঃসাড় অন্দটি কোন ইন্দুজাল বলে একেবাবে লুস্ছ ও 

স্বাভাবিক হইল উঠিষাছে । 
অতগ্পব ধাঁবে ধীরে দে ফকীব হুদেন? শাহেব কাছে ফাববা আসে। কৃতজ্ঞতা 

জরানাইতে থাকে বাব বাৰ। 
ফকীব এবাব শান্ত প্ববে বালঘা উঠে, “ওবে, তোব জখম'হওরা পাটা তো তখন 

ভালো হযে ?গযেহে খন গুবু অমব্দান তোবে আনতে বলেছে আমাৰ কাছে? এব 
গুবুবই কাণ্ড । নে জরে আভালে থেকে অনেক কিছ? কববেঃ আব এই নব 1দন্ধাইব 
দুন্শম ফেলবে পাগলা হুদেনী াহেব উপব 1 একটা কথা জেনে বাধার, চারিদিকে 
খোদাব বহু পেবক বষেছে আনাব মতো, ?কল্তু গুবু অগবদানেব ঘতো ধরেছে খুব কম 
সংখ্যক লোক! 

নিজেব দিব্যদৃষ্টি দিষা অনবদাদ নৌখবাহেন, জেঠা-ই-_বামবাসই তাঁহাব গান ও 
নেতৃত্বের উত্তবাধিকাবী। বথানঘবে ?নজেই তানি তাঁহাব এই প্র শিষ্যকে গাঁদতে 
বসাইবা দিরা বাইবেনঃ নানক অঙ্গের প্রির ধর্মকে বক্ধা কবাব দ্যবিত্ত অর্পণ কাঁববেন 
তাহাব 'িবে 

সেই সঙ্গে গুবু একথাও উপলাব্ধ কাঁববাছেনঃ অনুব ভীবষ্যতে গোঁবিন্দোক্লালে বাস 
কাঁবর়া জেঠা তাঁহাব এই গঃবুদান্রি্ দন্পন্ন কাঁবতে পাবেন নাঃ এজন্য চাই বিদ্ভুভতব 
কর্মক্ষেত্র এবং ব্যাপকতাব উদ্যোগ আবোজন 1 

জ্েঠাকে ভাঁকিরা একাঁদন কাহলেন “বস, হীতপুবে দিলীব নগ্রাট্ করেকখানি 
গ্রাম হচ্তান্তব কবেছেন তোমাব পত্রী-_আমাব কন্যা -াবাঁৰ ভানিব নামে। দেখালে 
িবে একটি উপবুন্ত স্থানে তি তোমা একাঁট নূতন ভবন নিম্ণণ কৰো এবং তাব 
চাঁবাদকে গড়ে তোল শিখ ভন্তদের একটি নূতন উপ্গানবেশ। জেনে বোখো, আমাৰ 
অপ্রকটে পবে এ জনপদাঁটতেই তোদাষ দায়ি ভাবে বাস বহতে হবে।” 

একথ্য পনর পবন ভক্ত প্রেতাব দ'নবন অশ্রুভ্রল হইবা উঠে । গুরুকে ছাড়িবা 
অন্য তাঁহাকে থাকিতে হইবে, বে ঘোবিন্দেপ্নালেব নর্বং গবে। পণ্যেস্মীত জড়ানো 
তাহা ত্যাগ কাঁবিবা বাইতে হইবে, এ চিত্ত এব তাঁহাদ কাছে অনহনাব। 

স্মিত হাদ্যে অমবদাদ জানান তাঁহাব জাম্বাদ বাণন, “বংন, তোমার এ বাদগ্থান 
এবং নিহিত অণলই একাঁদন হবে উঠবে িখনে গ্রেস্ঠ তীর্ঘ। তোনাব ভবনেব গর্ব 
অপ্চলে অগোণে তুম এবটি পূণ্য-দবোবর খনন পু কবে দাও 1৮ 

গুকুৰ আজ্ঞা ?শবোধার্ব কৰেন জেঠা । তাঁহাব শ্রন ও ততপবতাব ফলে নীর্মত হব 
একটি ক্ষর্রে জনপদ ও পর্কৌবণী | এই কার্ধ ব্যপদেশে গুবুব পণ্যেসহ্ছ ছাড়ি প্রা 
পরচগ মাইল ঘুবে তাঁহাকে বাগ কিতে হইতেছেঃ এক্রন্য মনে খেদেক অন্ত নাই! দে- 
বাব গোঁবিল্দোবালে ফাঁব্ষ। ?গবা আবব্ধ কর্মেৰ বিবরণ অমবদাসকে ?তনি জান্যইলেন। 
গুরু কহিলেন; “বত, সেখানে তুম পচ্কোবিণী খনন কবেছ, তা বেছে দ় এবং উচ্চ 



শিখগুবু অমবদাস ৩২৫ 

ভাঁমতে। এটি আব বেশী খনন কবাব দবকাব নেইঃ এ পর্যন্তই থাক্ । আমাব ববে 
শ্রই পুহকবিণী জাগ্রত হযে উঠেছে। শিখেবা ভাঁজিভবে সেখানে প্লান কবলে অশেষ 
পুণ্য অর্জন কববে। এই পূজ্কাবিণীব নাম দিলুম আম 'সন্তোখ্ সব' 1১ ষে কেউ 
এব জল স্পর্শ কবলে, প্রাপ্ত হবে প্রকৃত সন্তোষ ও শান্তি। 

কিছুক্ষণ লীবব থাঁকষা গুবহ কহিলেন এ পক্কাল্ণী থেকে আবও শকছুটা পূর্বে 
নিযভাম বষেছে। তাব ভেতবে তুমি একাঁট সুবৃহৎ সবোবব খনন কবো । আমাব 
আশীর্বাদ উত্তবকালে এ সবোবব হষে উঠবে শিখ সম্প্রদাষেব শ্রেষ্ঠ তীর্থ । আগে 
থেকে তাব নামকবণও আম ক'বে বাখলাম, তা আঁভাহত হবে 'অমৃতসব নামে ।২ 

গুবু অমব্দাস ক্রমে বৃদ্ধ হইষা পাঁডতেছেন। তাই নিজে বাাবিষা নিষাছেন, বিদাষ 
লগ্নেব আব বেশী দোঁব নাই । এ সমযে মাঝে মাবোই তাঁহার মনে জাঁগিতেছে 'শাখধর্ম 
ও সম্প্রদাষেব ভবিষ্যতে কথা 1 তাঁব দেহান্তেব পৃবেই গুবৃব গাঁদতে এমন একজন 
শিখ সাধককে বসাইযা দেওষা প্রকোজন যান ভন্ত শিষ্যদেব পত্যকাব দিকাঁদশাবা 

হইবেন, সম্টু নেতৃষ্ ও পাঁবচালনাব মধ্য "দা িখধর্মকে স্থাপন কাঁববেন সুদৃঢ় ভাক্তৰ 

মনে মনে স্থিব কাবা ফোৌলিষাছেন, তাঁহাব প্রষতম শিষ্য, সিদ্ধ সাধক জেঠাকে 
আভীঁষন্ত কবিবেন গুবুব গাঁদতে । 

অমবদাসেব এই মনোভাব প্রবীণ ও অন্তবঙ্গ শিখদেব অজানা নয । কিদ্তু তাঁহাদের 
কেউ কেউ এই মনোনষনে তেমন সাষ দিতে পাবিতেছেন না। ভাঁবতেছেন “গুবু 
অমব্দাসেব জ্যেষ্ঠ কন্যা দানীব ?ববাহ হইযাছে বামেব সঙ্গে । বাম একজন নিষ্ঠাবান 
শিখ । লঙ্গবখানাব কাজে, গুবুব এবং মণ্ডলীব সেবাব কাজে, সর্বত্র সর্বসমযে তান 
অংশ গ্রহণ কবিতেছেন। বিশেষত গুবু নার্মত পুণ্যতোষা বাওযাঁলব ব্যবস্থাপনা 

ও তীর্থযান্রীদেব নিয়ন্ত্রণের দাঁষদ্ব আর্পত বাঁহষাছে তাঁহাব উপব। এাঁদকে জেঠাও 
বিবাহ কঁব্ষাছেন গৃবুব কনিষ্ঠ কন্যাকে । তাছাডা, তিনি এক উন্নত স্তবেব সাধক 
এবং -গুবুব মণ্ডলীবৰ এক বিশিষ্ট সেবক । তব জেঠাব চাইতে বাম ববনে বড এবং 
আঁধকতব আঁভজ্ঞ। গুবুর পদে তাঁহাকেই তো মনোনীত কৰা উচিত। 

এ ধবনেব কছ কিছু কথাবার্তা গুবুব কানে গেল । কোনো মন্তব্য না কাঁবষা তান 

মৃদু হাঁসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গ:বুগ্াদব দুই গ্রা্ীৰ পার্থর্যাটি এবাব সবাইকে 
চোখে আঙুল দিয়া দেখাইযা দেওষা দবকাব ৷ 

ঘনিষ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গদেব ধা গুবু অমবদাস হঠাৎ সোঁদন পাঁবত্র বাওষালিব সদ্মৃথে 
গিষা উপস্থিত। বাম এবং জেঠা দুজনকেই সেখানে ডাকিষা আনা হইল । গৃবু 
কহিলেন, “আমা মনে ইচ্ছে জেগেছে, এই বাওষাঁলিষ পাশে বসে প্রতিদিন আমি জপতপ 

১ সবজপ্রকাশ' বাস ২, অধ্যাষ ১১ 
ই গরু অমব্দাসেব পাবকিপত অমৃত সবোবব এবং জম.তসব শহব্বে খ্যাতি জান্দ 

আুধু সাবা ভাবতে নয় সাবা 'বশ্বে প্রচাবিত। 



৩২৬ াবতেব সাধক 

কববো ! এজন্য দুটো উ“্চু পাকা মণ নির্মমণ কৰা প্রযোজন । বাম, তুমি একটি মনত 

তব করো, তাতে সকালবেলায আগ আদন পাতবো । আব জেটা, তুমি নির্মাণ কৰো 

অপবাঁট, তা আগ ব্যবহার কববো সন্ধ্যাবেলাষ 1৮ 
দুই শষ্যই মহা উৎসাহে আদিষ্ট কাজে ব্রতী হইবা পাঁডলেন। কষেক দিনে নধ্যেই 

নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইযা গেল । 
গুরু সোঁদন বাওবালিব পাশে আসিষা দাঁভাইযাছেন। বামেব তৈবী মণ্চাট ঘবষা 

ঘৃবিয়া আঁভীনবেশ সহকাবে দর্শন কবিলেন। 

তাবপব কাঁহলেন, “বাম, এটাব জন্য তুগ খুবই পাবিশ্রম কবেছ, সন্দেহ নেই। 
কিন্তু ?ক জানো, মণ্াট আমাব তেমন মনঃপূত হব নি। এটি ভেঙে ফেলে দিবে আব 
একাঁট নতেন মণ্ণ তুমি বানাও 1” 

আবাব সোৎসাহে নর্মাণ-কর্মে লাগষা যান বাগ। আঁচবে সোট সমাপ্ত হব এবং 
গুবকে ডাকিষা আনষা দেখান । এবাবও অমবদাসেব পছন্দমত কাজ হব নাই। নিদেশি 
দদলেন, “এ 'দিষে আমাব কাজ হবে না, ববং আব একবাব নূতন কবে একাটি মণ্ড তুমি 

তোঁব কবো 1” 

দুই দুই বাবই গ্রভীব 'নষ্ঠা ও সতর্কতাব লহিত বাম তাঁহাব 'নর্মাণকার্থ সমাধা 
কাঁববাছেন, কিন্তু নিতান্ত অধৌন্তিকভাবেই গুবুজী ইহা প্রত্যাখ্যান কাববাছেন। 
অন্তবঙ্গ শিখদেব কাছে বিবন্তিকৰ সবে বাম কাঁহলেন, “গুরুজী আতিশধ বৃদ্ধ হযে 
পড়েছেন, ভালো মণ্দ বিচাব কবাব ক্ষমতা আব তাঁব নেই ।” 

গুবুর কানে একথা পৌছিল। এ সদ্বন্ধে কোনো মন্তব্য না কাঁবঘা তিনি শুধু 
একটু মূচাঁক হাঁস হাঁসিলেন। 

জেঠাব মণ্চ পৰীক্ষা কবাব পরও প্রকাশিত হইল গুবুব একই মনোভাব । নানা 
খখটনাট ঘাট আঁব্কাব কাঁবধা [তান কাহলেন, “এ 'দযে আমাব কাজ চলবে না, 
জেঠা। সবটা গধডষে ফেলে আবাব তুগ 'ির্মাণ কবো নুতন মণ্চ। তাতে এবার 
যেন কোনো বকমেব পট বিচ্যুতি মা থাকে ।” 

অফ্লান বদনে জেঠা তখান সেটা ভাঙিঘা ফেলেন, আঁধকতন্ অতব্তাব সাঁহত আবাব 
গাঁথিযা তোলেন নৃতন মণ | 

এট পবিদর্শন কাঁবতে আসা অগবদাস কঠোব স্ববে বলেন, “কাণ্ডজ্ঞান নেই 
তোমাব জেঠা। এ দিযে আমাব কোনো কাজই চলবে না। ভেঙে ফেলে দাও “সবটা, 
সাঁত্যকাব নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিষে এটা দম্পর্ণ কবে তোল 1” 

জেঠাব অন্তবে নেই কোনো খেদ ও বিবাত। প্রাতিবাবই গুবৃব ভিবস্কাব ও বাতিল 
কবণেব নিদেশি প্রাপ্তৰ পবই নি বাঁলযা উঠেন, “গুবুজী, আপনি ঠিক কথাই 
বলেছেন, এটি বাতিল হবাবই যোগ্য । আমি আবাব এটি তোৌব করছি ।” সেই সঙ্গে 
তৎণাৎ মণ্চাট পনবাষ 'নর্থাণের জন্য তধপব হইযা উঠেন ! 

গুবুব নির্দেশের ববৃদ্ধে কেউ কোনো নিন্দা সমালোচনা কালে জেঠা বলেনঃ 
“আমাদের মতো সাধাবণ মানুষের 1বচাববাদ্ধ শনষে গবুব বঁদ্ধব বিচাব [ক ক'বে 



শিখগুবু অমবদাস ৩২৭ 

কৰা সম্ভব » গরু সিম্ধপুবুষ। তৃতীঘ নেত্রেব। জ্ঞান নেত্রেব আঁধকাবী তিনি। 
আমাদেব তুলনাঘ অনেক বেশী কল্যাণ উৎসাবিত হয তা থেকে । "তান যা কবছেন, 
আশ্বাৰ প্রীত গভীব ভালবাসাব বশেই তা কবছেন, আমাব প্রকৃত কল্যাণই যে তাঁব 
অভিপ্রেত।% 

বাওযালিব পাশে দাঁড়াইবা প্রবীণ শিখদেব সহ অমবদাস সোঁদন জেঠাব অঞ্টমবাবে 
নার মণ্ডট পাবিদর্শন কাঁবতেছিলেন। সহসা তাঁহাব চোখে মুখে ফুঁটিযা উঠে দব্য 
আনন্দে আভা | প্লিশধ মধুব স্ববে বলেনঃ “ভরেঠা, সাতবাব তোমাব এই আযাসসাধ্য 
মণ্চ আম ভেঙে দিতে বলোঁছি, সাতবাবই বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না দৌঁথযে আযান বদনে, তা 
তুমি ভেঙে দিষেছো । বাব বাব কত কষ্ট ক'বে এটিকে নির্মাণ কবেছো । বন, আমাৰ 
পৰীক্ষা তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ ।৮ 

এবাব পাশে দণ্ডাষমান ভন্ত শিষ্যদের দিকে তাকাইষা সহর্ষে কাহলেনঃ “আশাকাব 
ইতিমধ্যে তোমবা উপলাধ্ধ কবেছো, জেঠাব গদুবূভীন্ত কতটা গভীব ও একনিষ্ঠ, তাব 
আত্মোৎসর্গ কি সুমহান, আব তাব ধৈর্য ও সহনশীলতা কি অপাঁবসীম । হ্যা এমান 
শিখ দাধকেব হাতে আমি স'পে দিষে যেতে চাই শিখমপ্ডলীব নেতৃত্ব (১ 

কিছযা্দন পবেব কথা । শত শত ভন্ত শিখ পাঁববৃত হইযা অমবদাস তাঁর ধর্ম 
দববাবে বাসবা আছেন । একেব পব এক চাঁলতেছে ভজন সংগীত ও ধর্মউপাসনা । এ 
সমযে গুবহ সবাইকে ডাঁকষা কহিলেন, “আজ এখানে আমবা একটা গুবৃত্বপর্ণ অনুষ্ঠান 
কববো? যা শিখসমাজেব পক্ষে হবে পবম কল্যাণকব |” 

পাশে দশ্ডাষমান ভাই বাল্লহকে এবাব আদেশ দিলেন অমবদাস। “আজকেব এই 
পুধ্যাদনে আমাদেব 'প্রষ জেঠাকে--বামদাসকে-উপবেশন কবানো হবে গ্ুবুব গাঁদতে | 
তাৰ মতো পাঁবন্ধ ও আত্মীনবোদত সাধক আব কেউ নেই। আমাব চুলে শিখবর্ম ও 
শিখমপ্ডলীব নাযকত দে আজ গ্রহণ কববে । গুবু নানক, গৃবু অঙ্গদ এবং আমাব এই 
গাঁদব মর্ধাদা সে কীতিত্বেব সঙ্গে বক্ষা কবতে পাববে বলে আমাব দূ বিশ্বাস | একাঁট 
নাবিকেল ও পাঁচাট মুদ্রা তুমি এখানে নিষে এসে ৷ লর্বজনেব সমর্থন ও কল্যাণ 
কামনা সহ এই পাঁবন্র অন:ষ্ঠানাট আম এখানে সম্পন্ন কবতে চাই ।” 

ভাই-্বুধা এবং অন্যান্য প্রবীণ িখেবা সানন্দে অমবদাসেব এই "সিদ্ধান্ত সমর্থন 
কাঁবলেন, আনূচ্টানিকভাবে বামদাসেব গাঁদ আবোহণ পর্ব সমাপ্ত হইষা গেল | দববাব- 
প্রাঙ্গণ মুখাবও হইযা টীঠল শিখদেব আনন্দ উন্লাস এবং ৩বাহগুবু ধ্বানতে । 

অতঃপৰ অমব্দা্ একাদন তাঁহাব অন্তবঙ্গ ভন্ত শিধ্যদেব নিকটে আহবান কবিলেন। 
কীহুলেন, “এদেহটি বেশ প্রাচীন হযেছে আব আমাৰ যাতাব দমঘও এসে গিষেছে । 
দ্বাদশ মাঞ্জাব উদানী শিখ এবং সংসাবাতমা শিখদেব অনেকেই এখানে বষেছো 1১ তোমবা 

১ সাধন-উদ্বর্ষেব সঙ্গে গুর্ অমবদাসেব জীবনে পাদ্মালত হইযাঁছল অসম্মন্য 
দংগঠনশাতি। ত্যাগী উদ্বাসী শিখ এবং ভন্ত সংদাবী শিখ এই দুই দ্লকেই তান 

পৃথকভাবে সসংগাঠিত কাঁধযা গিবাছেন । €৪ খাজান সিং. ফিলজাঁফক হান্ট অব দ্য 
শখ বালাজহন । 



৩২৮ ভাবতেব সাধক 

আমাৰ ভাই এবং বন্ধু, তোগবা বাই এবাব আমাধ বিদার দাও । শ্রীভগবানের 

আহরান এসেছে ৷ তাঁর কাছে যেতে হবে; তাই আমাব আনন্দেব আজ অবাঁধ নেই” 

ভন্ত শিষ্যদেব অশ্রুসজল চক্ষেব 'দকে চাহরা অমবদান বাহলেনঃ “এ বাহ, তুর 

বিদাষ, পবম প্রভুব িলনানল্দেব জন্য বিদায় । আঘাব দেহান্ডের পর 'কোলো গথ যেন 

একফোঁটা অগ্রু বিসর্জন না কবে, এই জাগাব অনুবোধ। ভবানেন নাজ কৰবে, 

তাব গান গাইবে, আব তাঁব শহ্দেব জন্য - তাঁব অনাহত নাদেদ জন্য- থাকবে সদা 

উকর্ণ হয়ে । তোমাদেব কাছে বইল এই আমাব শেব বাণী 1৮ 
স্ফুটগ্ববে জপজ্রীবৰ পূণ্য স্তব আবৃত কবিতে কাঁবতে সিদ্ধপলেহে অমরদান 

ত্যাগ কাঁরলেন তাঁহাব 'শেয নিঃ্বাস। গোবিন্দোকনালেব আকাশে বাতাদে ধ্বানত 

ইইষা উঠিল অগ্গাণত শ্লিখ লবনাকীব উচ্ছরাসমব ধ্থান"-৩বাহগ্গবত গ্রহ, 
স্ধনাম! 



বাসন রামানন্দ 

পূর্বভাবতেব ধর্মসংস্কৃতিব হীতহাসে, গৌড়ীষ প্রেমধর্মেব হীতিহাসে বাধ বামানন্দ 

একাট আবিস্মবণীষ নাম । ষোডখ শতকেব প্রথম পাদে? প্রাক্ চৈতন্য বুণেঃ ভীঁডয্যাব 
কৃষ্-উপাসনাব যে ধাবাটি প্রবর্তিত ছিল, তান ছিলেন তাহাবই এক ধাবক বাহক! 
দাক্ষিণাত্যেব বৈধীষ আন্দোলনেব পর্যাপ্ত প্রভাব প়িযাছল বাধ বামানন্দেব জীবনে 
তাছাডা, ভাগবতেব কৃষলীলা ও গ্োপী-ভঙ্রনেব মবমী ব্যাখ্যাতা ছিলেন এই বৈষব 
পুবষ। জবদেব, বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাসেব প্রেম সাধনাব মধ্ব বসও বামাশন্দ পান 
কাবষাছিলেন আকণ্ঠ পুবিষা, তাঁহাব বচিত জগন্নাথ বল্পভ নাটক ও প্রেমভান্তময সংগীতে 

উৎস বিত হইবাছিল এই পবম বস। 
কিন্তু এহ বাহ্য। বাধ বামানত্দেব সব“পেক্ষা বড পাঁবচষ_তীন প্রন শ্রীচৈতন্যেব 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ধদঃ তাঁহাব নিগ্ন্ে ব্রজবস সাধনাব অনন্য প্রবনতা । বৈষ্বীষ সাধনাব 
যে শতদলাঁট নিজ জীবনে বাষ বামানন্দ একান্তে ফুটাইয়া তুলিতোঁছলেন তাহা সার্থক 
হইযাছিল, বঙে বসে সৌগন্ধে পূর্ণাঙ্গ হইযা উঠিষাছিল, শ্ত্রীঠৈতন্যেবই দিব্য কব:ণাব 
আলোকণসম্পাতে । 

আনুমানিক ১৪৭০ খাাষ্টাব্দে উডিষ্যা বাজ্যে বাধ বাগানন্দেব জন্ম হয। চিতা 
ভবানন্দ বাষ ছিলেন উীডষ্যাবাজ্র প্রতাপবূদ্রু গ্রপাতৰ অন্যতম বিচ্বস্ত দাঁচব 
এবং দাক্ষিণাত্যেব বাজমহেদ্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্তা ৷ জাতিতে তান কায়দ্থ, কুলপদবা 
-পট্টনাফক। দক্ষ প্রশাসক বাঁলষা ভবানন্দেব যেমন খ্যাতি ছিলঃ তেমান তিনি ছিলেন 
সংস্কৃতিবান্ এবং ধর্মপবাধণ, দাক্ষিণ-ভাবত এবং উডিব্যাব প্রখ্যাত বৈকৰ আচার্ধদের 
অনেকেবই সঙ্গে তাহাব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভবানদ্রেব পনন্র সংখ্যা পাঁচ, ই'হাদেব মধ্যে 
বাষ বামানদ্দ ছিলেন মধ্যম পত্র । ?গতান কর্মকুশলতা এবং ধর্সসংজ্কৃতিব সংস্কাব 

দুই-ই সঞ্চাবিত হইযাছিল তাঁহাব জীবনে । 
অল্পবঘসে গজপতি সনকাবেব অধীনে বাষ বামানন্দ কর্ম গ্রহণ কবেন এবং তীক্ষ- 

বাদ্ধি, দক্ষতা ও ব্যন্তিত্বেব গ,ণে বাজা গ্রতাপবুদ্রেব আঁতশব বিশ্বাদভাজন হইযা উঠেন, 
ফলে উত্তবকালে উন্নীত হন বাজমহেন্দ্রীব শাসনকর্তাব পদে । 

তখনকাব দিনে বাজমহেন্দ্র ছিল উৎকলের এক প্রান্তীষ প্রদেশ । অদূবেই শীশাল। 
বিজযনগব বাজ্যেব সীমানা । বিজষনগব, বিজাপুব ও অন্যান্য প্রাতবেশী বাজ্যেব 
মধ্যে এ সমযে যদ্ধবিগ্রহ লাগিষাই থাকত : বিশেষ কাঁবষা বিভ্রনগবের প্রতাপশালী 
বাজা কৃষ্ণদেব বাষেব সেনাবাহিনীব কাছে উীডষ্যাধীপ প্রতত্পবৃদ্রকে একাধিববাব পবাজৰ 
ও লাঞ্ছনা ববণ কবিতে হইবাঁছিল।১ এই সংকটময় কালে এবং এই সমস্যা জন্রবিত ও 

৯ কে এন" শাস্তী আ্যাড এন বেহকটবমনাইধা ফাবদাব লোর্সেস, পি 

মুখার্জ : গজপতি কিংস। 



৩৩০ ভাবতেব সাধক 

বিপজ্জনক ভূখণ্ডে বাজা প্রতাগবদ্র নযোগ কাঁবতে চাহেন একজন আঁভিজ্ঞ বাজনশীতাঁবদ 

এবং বন্ধ্থানীষ বিদ্বস্ত ও কর্মকুশল শাসককে । প্রবীণ সাঁচব বাধ বামানন্দেব মধ্যে 

এই গৃণগাীল লক্ষ্য কাবযাছেন উীড়িষ্যাবাজ, তাই বাজমহেল্দ্রীতে তাঁহাবেই বাঁখযা 
দিঘাছেন নিজেব প্রাতীনাধবূপে 1 

বাজ্যেব তবে ও বাঁহবে শাসনকতা বামানন্দকে স্বভাবতই তীক্ষুাষ্ট বাঁথতে 

হইত। কিন্তু ততসতেও তাহা অন্তজবন 'ছিল প্রশান্ত ও প্রেমভীন্ততে সদা পাঁবপূর্ণ। 

আভবাবদেৰ প্রেমবস্াশ্রত সাধনা এবং ভাগবন্দে বার্ণত গোপীপ্রেমেব সাধনা ছিল 

তাঁহাব আত্মিক জীবনেব আদর্শ ৷ এই আদপর্গব বূপাষণে তাঁহাকে সদা তৎপব থাকিতে 

দেখা যাইত। 

উড়িষ্যাব 'বাঁশস্ট সাধক, আচার্য ও দার্শীনকদেব কাছে গ্রোমক পাধক বামানন্দেব 

এই পাঁবচঘাট অজানা ছিল না। ভাবতাঁবশ্রুত বাঙালী পাঁণ্ডত বাসঃদেব সার্বভৌম 

তখন উষ্যাব বাজপশ্ডিত, এই সার্বভৌম বেদান্ত ও ন্যাষেব দরধর্ষ পাঁডত হইলেও 

বাষ বামানন্দেৰ তন্তু জানতেন, তাঁহাব প্রেমভান্তিব প্রকৃত জ্ববূগ উপলাধ্ধ কবিতেন। 

তাই দোঁখ, গুবাধামে প্রেমভীন্তব জোযাব বহাইযা দষা, বাসদের সার্ব ভৌমকে আত্মসাৎ 

কাঁবষা গ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে পাঁবরাজনে অগ্রসব হইতেছেন, সার্বভৌম তখন 
ব্যাকুলভাবে অনুবোধ জানাইতেছেন বাধ বামানন্দেৰ সাঁহত সাক্ষাতের জন্য । শ্রী 

চৈতন্যবে কাঁহতেছেন, 

“গ্লু, গোদাববীব তাবে, বাজগহেদ্দ্রীব বিদ্যানগবে বাম বাব বষেছেন। অব্রাহ্মণ ও 
ধবষবী বলে তাঁকে যেন তাাচ্ছল্য ক'বো না। তাঁব মতো বাঁসক ভন্ত পাথবীতে আব 
নেই। পা্ডিত্য ও ভীন্তবসেব তান ঘর্ত বিগ্রহ । তাঁব মাহাঘ্য আমি আগে বুঝতে 
পাঁব নি, এবাব তোমাব কৃপা বিছূটা বুঝোছ। ভাব সঙ্গে অবশ্য তুম আলাপ 
গাঁবচষ ক'বে আসবে ।” 

প্রীচৈতন্য কথা দিলেন বংষ বামানন্দেব সহিত অবশ্যই তান সাক্ষাৎ কাঁববেন । 
পৃণ্যতোধা গোবাববীতে প্লান স্যাবষা প্রভু কৃষ্নাম কীর্তন কাঁবতেছেন। এমন 

সমযে দোলাষ চভিঘা বামানঝ্ৰ সেখানে উপ্াছত। গঙ্গে বাহ্যাছে একদল বৌদক ভরা্গণ, 
বক্ষী, পবিচাবক ও বাদ্যকব । জাঁকজমকেব ঘটা দৌখধা চৈতন্য ব্ীঝলেন, হীনই প্রদেশের 
শাসনকত্ণ বামানন্দ। পাঁবচষ সাধনের জন্য অন্ত তাঁহাব অতিমান্বায ব্যাকুল । 
কিন্তু ইচ্ছা কাবিষাই ধৈর্য ধাবলেন। একান্তে বাহলেন উপাঁবষ্ট। 

গৌঁবকান্ত 'দব্যদর্থন কে এই সন্্যা্ী ? পাবিচয সাধনেব জন্য বামানন্দ নিজেই 
অগ্রসঘ হইধা আঁদলেন। ভক্ত কাঁৰ কদাস বাঁববাজ উভষেব এই এীতহাঁনিক 
সাক্ষমতেব এক মনোজ্ঞ চিত্র আঁকযাছেন 

পূর্ধ শত সম কান্ত অবুণ বসন । 
স:বলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন ॥ 
দোঁখযা তাঁহাব মনে ছৈল চমৎকাব। 
আদিষা কাঁবল দণ্ডবং নম্কাব ॥ 



বাধ বামানন্দ ৩৩ 

উাঠ প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ । 
তাঁবে আঁলাঙ্গতে প্রভুব হৃদ সতুষ্ঝ | 

তথাপি পছল তুম বাষ বামানন্দ । 
তেও কহে সেই হঙ দাস শু মন্দ ॥ 
তবে প্রভু কৈল তাবে দৃট আলিঙ্গন । 
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন 
স্বাভাবিক প্রেম দৌহাব উদষ কাঁবলা | 
দোহা আলীঙ্গষা দৌহে ভূতলে পাঁডলা ॥ 
স্তদ্ভ দ্বেদ আগর কম্প পুলক বৈবর্ণ। 
দৌঁহাব সুখেতে শান গদগন কৃষবর্ণ | 
দেখিষা ব্াহ্মণগণেব হৈল চমৎকাব । 
বোদিক ব্রাহ্মণ সব কবেন বিচাব ॥ 
এইত সন্যাসীব তেজ দৌথ ব্্দসম ৷ 
শদ্রে আ'লাঙ্গা কেন কবেন রন্দন ॥ 
এই মহাবাজ মহাপাঁণডত গন্ভীব । 
সন্বযাসীব স্পর্শে মন্ত হইল আস্ছিব | 
এই মত বিগ্র্ণ ভাবে মনে মন। 
বিজাতীষ লোক দৌঁখ প্রভু কৈল সম্ববণ ॥ 

কিছুটা সম্ছ হইযা প্রভু শ্ত্রীচৈন্য কহিলেন, “এখানে আসাব দময পণ্ডিত 

বাসুদেব সাব“ভৌম বলে দিষৌছলেন, তোমাব সঙ্গে একবাব অবশ্যই যেন সালত হই। 

ভালোই হলো, এখানে বসেই আত সহজে তোমাব দর্শন পেলাম ।” 
কবজবোডে উত্তব দেন বামানন্দ, “সার্বভৌম বড কপাল, আমাষ 'তাঁন ভৃত্য বলে 

জ্তান কবেন। সর্বদা আমাব কল্যাণ তিনি চান। তাই তো আগপনাব দর্শন আজ 
পেলাম | তাছাডাঃ আমি বুঝেছি, সার্বভোমেব প্রাতও আপনাব কৃপা কম নব । নইলে 
তাঁব অনুবোধে আমাব মতো নগণ্য অস্প্য একটা মানুষকে আগাঁন স্পর্শ কববেন 
কেন, আপান সাক্ষাৎ নাবাষণ, আব আম হাচ্ছি বাজসেবাী, [ববষা ও শ্ধম- 
উভযেব মধ্যে বষেছে বিপুল ব্যবধান । আব কি আম্চর্য কাণ্ড আমাব সঙ্গী শাহিদ 
প্া্মণেবা সবাই আপন।কে দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গে ভীক্তবনে বসাষিত হযে আজে আনন্দাু 

ঝবছে তাঁদেব নষন থেকে, মুখে উচ্চাবণ কবছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আপাঁন ইম্বন্দব্বগঃ 
তাইতো আপনাকে দর্শনে পবই তাঁবা ভাবাবেগে এমন উদ্দবল হষে উঠেছে ।'ঃ 

প্রভুও বামানন্দেব গুণ গাহিতে কম উৎসাহী নন । বলেন? “তুমি যে একজন পবন 
ভাগবত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অপব লোক তো দূনেব কথা আম মতা 

শুজ্ক দন্ব্যাসীব মনও তোমাব সংস্পর্শে এসে গলে গিবেছে, কৃষ্প্রেষে আমি ভানাহি। 
সার্বভৌম 'বচক্ষণ পাণ্ডত, যাতে আমাব হদষেব খোধন হব, দে জন্যই তোমান লাহে 
আমাধ পাঠিষেছেন ।” 



৩৩২ ভাবতেব সাধক 

উভবে উভয়েব প্ররণাষ্ত গ্রাঁহতেছেন; এমন সমষে এক বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণ ভন্তিভবে শ্রী- 
চৈতন্যকে ভিক্ষা গ্রহণেব নিমন্্রণ জানাইলেন । ছিব হইল, মধ্যাহ্ে প্রভু তাঁহার কুঁটিবেই 
ভোজন কাঁববেন, এবং বাম বাষ তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কাঁবতে আসবেন সম্ধ্যাব পব ৷ 

উভষেব গিলনে আনন্দে জোধাব বাঁহযা গেল৷ প্রভু কাহলেন, “বাম বাঝঃ সাধন- 
ভজ্গনেব ফলে সাধকেবা যে পবম বন্তু প্রাপ্ত হব, সেই সাধ্য সম্পর্কে আমাঘ কিছু বল।” 

বাধানদ্দ বাধ উত্তব দেন, “বর্ণাগ্রমচাবীবা গৰম গবুষ বিকুকে আবাধনা কবেন 
তাঁদেব নিজ নিজ শাম্্রবিধ অনযাষী, এ ছাডা তাঁকে ভুষ্ট কবাব ভন্য উপাষ নেই ।” 

প্রভু বলেন; “এটা বাইবেকাব কথা; নাম বাঘ । ভেতবকাব তত্ব ছু বল ।” 
বামানদ্দ এবাৰ বলেনঃ কৃষে কর্ম অর্পণেব কথা । 
প্রভু একথাষ মোটেই সন্তুষ্ট নন, কহেন, “আবো গভীবে বাও বাণ বায়) 
স্বধ্ম ত্যাগ কাঁবধা, বণাগ্রমধর্ম ত্যাগ কাঁরধা, শ্রীভগবানেৰ চবণে শবণ নবাব কথা 

বলেন বামানন্দ। 
শ্রীচৈতনোব মতে, ইহাও ধাহ্য কথা; আবও গভীবতব সাধ্যতত্ত নর্ণ্ কৰা হোক 

ইছাই দতাঁন চান। অতগপব জ্ঞালাসঘ্রা ভাতন কথা উল্লেখ করেন বাক্স রামানত্দ । 
গ্রভুব মতে ইহা উত্তমা ভাত নয, কাবণ জ্ঞান'িম্রা ভান্ত বলিতে বুঝা বায় অভেদাত্বক 

রহ্গানত্ভব বুপ জ্ঞান। ভাগবত্তর্তেবর বসমধুব অনুভুতি যেখানে নাই, সেখানে ভান্ত 
কৌথাষ 2 

বাম বাষ এবাব ভ্দ্রানগুন্য ভানু কথা তোলেন । এ ভীন্ততে কৃষ্রাপ্তি হয; তাই 
্রীচৈতন্য আধাশকভাবে এই নাধ্যতত্ু মানিধা নিলেন। বিন্তু ভাঁহাব প্রশ্নেব পর্ণ 
আীমাংসা তো একথায নাই । তাই আনো আগ্রসর হওষাব ফধা তান বললেন । 

বামানন্দ এবাব উপস্থাপিত কবেন দাসাগ্রেমেব তন্তৰ। ভাবময ভান্ত ইহাতে আছে 
সত্য; 1কল্তু ইচ্টেব এন্বর্ধদর্শনে সাধকেব সেবাসুখে সংকোচ বা ভয় কখনো কখনো 
আপা পডে। তাই ইহাও প্রনু প্রীচতন্যেব মনোমত নয__কাঁহলেন, “ইহার ছটা 
গ্রহণীষ বটে, ধিন্তু তুমি আাবো গভীবে তাঁলয়ে দ্যাখো 1৮ 

অতঃপব উঠে সখ্যপ্রেমের কথা । এ প্রেম বিখম্ধ, ইহাতে ভত্র সংকোচেব বালাই 
নাই তাই প্রভু বাললেন, “ইহা উত্তম,” অর্থাৎ দাস্যপ্রেমেব উপবে ইহাকে স্থান দেওষা 
যাষ। কিন্তু আবো গভীবতব সাধাতত্তর 'নর্ণযে তান আঁভলাধী 1 

বামানন্ৰ বাধ এবাব বলেন, “ফাস্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সাব 1” 
এই প্রেম মধুব বসাশ্রিতঃ ইহা কৃষেদেই সুখেব জন্য, কৃষেবই সন্ভোগেব জন্য নিবোদত। 

ইহাতে বাঁহযাছে পাঁচটি গুণ- কৃষানষ্ঠা, কৃষসেবা, কৃষে অসংকোচ ভাব, কষে প্রগাঢ় 
মমতা এবং কান্তাব িজাঙ্গ দ্বাবা কফেব সেবন । 

এই উত্তবে শ্রীচ্তন্য প্রন্ন হইযা উঠেন, বলেনঃ “এ প্রেমকে অবশ্যই সাধ্যবস্তুর 
লীমাবূপে বর্ণনা কবা যাষ। কিস্তু বাম বায়, ক্পা কবে আমাষ তুমি আরো 
ভিতবকাব তত্ব বল, আম প্রাণভবে তা শান 1৮ 
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নিগড় প্রেমবসেব তাঁতুক বায বামানব্দেব বিস্মৰ এবাব চবমে উঠিষাছে। তান 
কহেন, “প্রভু, এই প্রেমেব আবো গভীবতব স্তবেব কথা জানিতে চাষ, এমন ব্যাতি তো 
এই পাঁথবীতে নেই। হ্যাঁ, বাঁদ তোমাব প্রশ্নের উত্তব দিতেই হব, তবে বলবো;-_এই 
কান্তাপ্রেমেব সংবাহকা গোপীদেব মধ্যে শ্রেষ্ট হচ্ছেন শ্ত্রীবাধা, এবং বাধাপগ্রেমই হচ্ছে 
সাধ্য শিবোমাঁণ 1” 

প্রভু কাহলেনঃ “বাম বাধ, আহা ! তোমাব মুখ 'দিষে নিঃসৃত হচ্ছে অমৃতধাবা, 
বাধাপ্রেমেব পবমতত্তৰ শুনিবে তুঁগ আজ আমা নে নাও 1” 

বাম বাষ গদুগ্দ প্ববে বর্ণনা কবেন বাধাপ্রেমেব তত্ব, “বাধাপ্রেমেব তুলনা কোথাষ ? 
বাসস্থলীতে শত শত গোপা নিষে শরীক নৃত্য কবছেন, শ্রীবাধা দেখলেন, অন্যান্য 
গোপীদেব পাশে দাঁড়ষে যেমন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবলাম কবছেন, তেমাঁন বযেছেন তাঁবও 
পাশে, তবে সাধাবণ গোপাঁদেব তুলনাষ বাধাব বিশেষদ্ব ?ক বইল ? বাধা মান ঝকবলেন, 
তাঁর প্রেম কুটিল পথে ?গষে বামভাব প্রাপ্ত হলো । বাসন্ুলী ত্যাগ ক'বে; কষ্ককে ত্যাগ 
ক'বে তান আত্মগোপন কবলেন বনেব অভ্যন্তবে ৷ এঁদকে বাধাকে অন্তাহতা দেখে 
কৃষ্ণ মহা ব্যাকুল । সমগ্র বাসলীলা যে বাধাব যোগসম্রে এবং বাধাবই নিগড়ে বাঁধা, 
[তাঁন না থাকলে শত শত গোপাীব সঙ্গ কৃষেব লীলাশবলাসেব তৃষ্কা মেটাতে পাবে না। 
তাই তো বাধাব বহে নিখিলপাঁত কচ হাহাকাৰ ক'বে বেডান ৷ এখানেই বাধাপ্রেমেব 
বমণীষতা আব গ্রাঢতা 

প্রভূ, শ্রীটতন্যেব আনৃন্দেৰ আব অবাঁধ নাইঃ প্রেমপূর্ণ স্ববে বলেনঃ “বাম বাষ, 
আহাঃ কি অমৃতেব আস্বাদনই আজ তোমাব কথাষ পেলাম । এবাব কৃপা ক'বে আমা 
বল তো কৃষেব স্ববূপ 1ক, বাধাব স্ববূপই বা কি? 

বাষ বলেন, “প্রভু এ প্রশ্ন ক'বে তুম শুধু আমাব অপবাধ বাডাচ্ছো | এসব 

বসতত্বেব আম কি জান? তোমাৰ প্রেবণা আমাব হাদষকে কবেছে উদ্দীপত,। তোমার 
বাণ আমাব বজহহাকে কবেছে মৃখব | তাই তো তোমাব শেখানো কথাই শুকপাখব মতো 
আমি কেবলই বলে ষাচ্ছি। তুম সাক্ষাৎ ঈশ্ববঃ তোমাব এ লীলাখেলাব মর্ম কে বুঝবে ৮" 

প্রভু দৈন্য ও দবনষেব অবতাব । 'প্িগ্ধস্ববে বলেন, “আম সন্ন্যাসী মানুব, প্রেমভা্ির 

সূধাবস আমাব ভেতবে কই? প.্বীধামে দার্বভৌমেব সঙ্গ কিছযাদন কবৌছিলাম, তাতে 
মন 'কছঢটা নির্মল হযেছে ৷ তাঁকে কৃষভীভব কথা জিজ্ঞেস কবোছলাম, উত্তবে 'তান 

বললেন, 'আঁম এ তত্ব কিছুই জানে, জানেন বামানপ্দ বাষ, তাঁব কাছে তুমি বাও।* 

তাই তো তোমাব কাছে এখানে ছহটে এলাম । এখন দেখছ, তম আমাব দন্যাববেশ দেখে 
আমাব স্তুতি শুব্ ক'বে দিষেছ। বাম বাৰ, আম তো এই বুঝি ব্রাহ্মণ, সন্যাপী 
বা শ্রেব বর্ণ দিচাব অবান্তব, অ.সল কথা হছে, কৃফতত্ু দানি জানেন ?তানিই পরব 
আসনে বসাব আঁধকাব৭, প্রকৃত গশক্ষা দীদ্দা 'তানই শুধু দিতে গাবেন। ভু জামা 
প্রাণেব তৃষ্চা মেটাও বাম বা ।” 

বামানন্দ কবজোডে বলেন, “প্রন, আমি নট বটে, বিন্তু তুম তাব দুষেল। নেগ 
থেকে তুঁমই আমায তোমাব ইচ্ছেমতো কথা বলগাচ্ছো, আব নাচাচ্ছো !” 



2৩৪ ভাবতেব লাধব 

গ্রভুব ঈদব্য গ্রেবণাঘ উদ্বুদ্ধ হইবা কৃষেব স্ববপ বর্ণনা কাঁবলেন বাষ রামানন্দ 
ঈমবব পবম কৃষ্ণ দ্ববং ভগ্গবান । 
দর্ব অবভাবঈ সর্ব কাবণ প্রধান ॥ 

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আব অনন্ত অবতার | 
অনন্ত ব্হ্ধাণ্ড ইহা সবাব আধা ॥ 
সঁচ্চদানন্রতনূ বজেন্দু নন্দন | 

নবৈষ্বর্ধ লবশিত্তি নর্ববনপর্ণ ॥ 

বন্দাবনে অগ্রাকৃত নবীন নদন | 
'কিনগাঘন্রী 'কাধবীজে' ধান উপালন 
গর স্ব যোঁবং কিবা স্থাবর জঙ্গম | 
সর্ব চিত্তাকর্ষক পাক্ষাৎ মল্থ মদন ॥ 

নানা ভন্তেব ব্দামৃত নানাবিধ হয । 
দেইসব বদানৃতেব ববহঘ-আশ্রর ॥ 
শূহ্গনে বদবাজমব মৃর্তিধব ৷ 
অতএব আতা পর্ন্ত সর্বাচত্তহব ॥ 

লন্গনীকান্ত আদি অবতাবেব হবে মন । 

ল্ীআঁদ নালীগণেব কবে আকর্ষণ ॥ 
আপন মাধূর্ব হবে আপনাব মন । 
লাপান আপনা চাহে ববিতে আলিঙ্গন ॥ ( চৈশাবতামৃত ) 

কৃ্ধক্ববুপেব এই অপূ্ক বর্ণনা এ্নবা গ্রভু আনন্দে উদ্বেল। দুহাত প্রনাবষা 
আনন দেন বামালদ বাঘকে । আবেগ ভবা স্ববে বলেনঃ “আহা | আমার কৃঝেন 
কি কবুণা, তোমাৰ মতো মহাভাগ্রবতেদ মুখ দিবে আমাঘ খোনাচ্ছেন ভাব পবম 

নাহাঘ্য ৷ বাম বাব, এবার কৃ্ধেব স্বনপশীন্ত মহাভাবমধা শ্রীবাধাব কথা বলে আমাব 
প্রাণ জূভাও 1৮ 

বামানন্দেব এই তত্তু বণনা ভন্ত নাধক কৃষ্দান কবিবাজেব লেখনীতে অনব হইযা 
আছে : 

অন্তব্গা দানি তটস্থা তত বাবে! 

অন্তবঙ্গা স্ববূপণান্ত দভাব উপবে ॥ 
সাঁচ্চং আনন্দমন কৃষেন দ্বৰূপ | 
অতএব চ্বনূপশীন্ত হয তিন কূপ ॥ 
জনন্দাংশে রা ? সদংশে সাঁন্ধিনী । 
চিদংশে সাদ্ব বাবে জ্ঞান কবি মানি ॥ 
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কৃষ্ণকে আহনাদে তাতে নাম হয়াদনী । 
নেই শীিদ্ধাবে সুখ আদ্বাদে আপান ॥ 

সদখবদপ কৃষ্ণ কবে সখ আস্বাদন । 
ভন্তগণে সখ দিতে হাঁদনী কাবণ ॥ 

হাদিনঈ সাব অংণ তাব প্রেম নাম । 
আনন্দ-চদ্মব বস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমেব পবম সাব মহাভাব জান । 
সেই মহাভাববূপা বাধা ঠাকুবাণী ॥ 
প্রেষেব স্ববূপ দেহ প্রেম গবভাবিত । 

কৃষেব প্রেষসী শ্রেষ্ঠা জগতে 'িদিত ॥ 
সেই মহাভাব হয চিন্তার্মাণসাব । 

কৃষবাঞ্থা পর্ণে কৰে এই কার্য বাব ॥ 
মহাভাব টিন্তামাণ বাধাব স্বব্প। 
লিতাঁদি দখী তাঁব কাষ্ব্যহ বূপ ॥ (চৈচাবতামৃত ) 

্রনু শ্রীচৈতন্যেব সুগৌব তনহ ভাবাবেগে থবথব কাবিষা কাপতেছে, পাবা দেহে 
আনন্দ বোমা, দুই নধনে বহিতেছে আনন্দলোব 1 কৃষ্ণথাধাব স্ববূপতত্ত শুনি 
এখনো তাঁহাব আশ মিটে নাই । প্রিগ্মধুব কণ্ঠে কাঁহতেছেন, “বাম বাধ, মহাভাবমবাঁ 
প্রীবাধাব প্রেম ষে সাধ্য শিবোমাঁণ তা তোমাব মুখে শুনে কৃতার্থ হযৌছ, কিন্তু তোমাব 
মতে মহাভাগ্গবতেব কাছে যে আমাব আবও দ্াাঁব বষেছে। তাব গবে আবও গঁথষে 
শগষে বল।» 

' পববতী“স্তবেব কথা শুনে দক তুমি আনন্দ পাবে প্রভু *-পাধকেব বোঁধতে এব 
পবে আব যে কিছু ধবা দেখ না। এব পব আসে প্রেমলীলাব চবম অবস্থা প্রেম 

করীডা তখন আব বমণ ও বমণীবৰ ভেদজ্ঞান নেইঃ নেই কোনো বৈতদত্তা- দবই দেখানে 
অভেদ্দ এবং একাকাব 1 

সঙ্গে সঙ্গে বামানন্দ বাষ গাইিবা উঠেন তাঁহাব স্ববাচিত বাধা-কৃষেধ সুমধুব মিলন 
নংগাঁত যাহা দ্বৈতসন্তাকে িলাইষা ?দষাছে অদ্বৈতসন্তায় _- 

পহিলাহ বাগ নঘনভঙ্গ ভেল । 
অন্ুদন বাডল অবাঁধ না গেল॥ 
না সো বমণ না হাম বমণী। 
দহ মন মনোভাব পেষল জানি ॥ 
এমাঁখ। দো সব প্রেমকাহিনী । 

কানুঠামে কহবি বিছুবহ জানি ॥ 

প্রিা ও প্রিষ, মিলন ও বিবহ সবাকিছু একাকাব হইযা গেলে লীলা অনয্যোনত 
বৈধব সাধকের কাছে লীলাব চমৎকাঁবত্ব আব কিকাঁবষা থাকে ? মাধূর্যমৰ ভগবান: 



৩৩৬ ভাবৃতেব সাধক 

শ্্রীগোবিল্দ আব মহাভাবমধদ শ্রীবাধাৰ ববপ্রলদ্ভ আব প্রেমশমলনেব আনন্দ চাণ্ল্যই বা 
কোথার থাকে ? প্রভূ তাই তাড়াতাড়ি বামানন্দ বাষেব মুখাঁট চাঁপা ধাবলেন, 
অর্থাৎ "আব এাঁগও না বাম বাঘ, এব পব লীলাবিলাসেব বৌঁচন্রী থাকে না, থাকেদ না 
বাধাগোবন্দও 1৮ 

দাধ্যবস্তু- দাধনা দ্বাবা যে বন্ভু পাওযা যাষ--তাহাব তত নি তো হইল। 
এবাৰ প্রভু বাম বাষেব মুখ 1 উপ বডি তিন বিনব 
কাঁববা কছেন; “বার, তোমাৰ কাছ থেকে নাধ্যবদ্তুব চবম দীমা তো জানা গেল! এবাব 
বল, কি ক'বে কোন্ দাধনপন্থাব মাধ্যঘে সেখানে পেশছান বাষ 1” 

কবজোড়ে বামানদ্দ নিবেদন কবেন; “প্রভু, আমাব কি সাধ্য আছে যেঃ এত দব 
নিগৃড তত্ব আমি উদ্ঘাটন কাব» তোমাব লীলা বঝো দাবঘ। আমাকে 'দরে তুমিই 
বলছো এসব কথা, আবাব 'নজেই সেজে বলেছো গ্লোভানুপে | অতঃপব বৈধবীয 
সাধনেব নিগর পদ্ধতিটি ভাঙা বলেন বামানন্দ : 

বাধাকৃঝেব লীলা এই আত গ্ঢতব। 
দাস্য-বাধসল্যাদি ভাবেব না হব গোচব ॥ 
সবে এক সখীগণেব ইহা আধকাব। 
দখী হৈতে হব এই লীলাব 'িদ্তাব | 
সখীবিনূ এই লীলাব প্যা্টি নাহি হব । 
দখী-লীলা 1বদ্তাঁবত সখী আস্বাদষ ॥ 
সরখখীবন্ এই লীলাব নাহি অন্যেব গাঁত। 
দখী-ভাবে তাঁবে যেই কবে অনুগ্থাভ ॥ 
বাধাকৃফকুজষেবা-দাধ্য দেই পায় । 
সেই দাধ্য পাইতে আব নাহিক উপাষ ? 

অতএব গোপীভাব কবি জঙ্গীকাব ॥ 
বাঘদনে চিন্তে বাধা-কৃষের বেহান ॥ 
[সদ্ধদেহ চিন্তি কবে তাঁহাই সেবক । 

সখী-ভাবে পাধ বাধা-কুষেব চবণ ॥ 
গোপীঅনুগীত বিনা এ্বর্ধভ্ঞানে 1 
ভাঁজলেহ নাহ পার বুজেন্দুনজ্দনে ॥ 
তহাতে অষ্টমী লক্ষী কাকা ভন । 
তথাপ না পাইলে বুজে ব্রজেদুনন্দন | 

বন্া ও গ্রোতা দুই জনেই খন কৃষপ্রেমানত্দে বিভোব, বিহ্বল । একে অপবকে 
বাব বাব জালিঙ্গন কবিতেছেন, আব গ্রন্দদ্তি জ্ঞাপন বাঁবতেছেন। 

ভাবগ্রমন্ত অবস্থায় উভবে নে বান আঁতিবাঁহত কাঁবলেন। 
প্রভুব পণ্যসঙ্গেব লেভ বাম বাঘ ছাতিতে প্াবিতেছেন না । কাতবকণ্ঠে কহিলেনঃ 
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*প্রভুঃ যাঁদ নিজ্বে ষেচে আমাষ কপা কবতে এসেছ, তবে এখানে দিন দশেক থেকে বাও ? 
আমাব দুষ্ট মনকে শোধন কবে দাও তুমি। আমি বুঝতে পেবোছ, জীবকে উ্ধাব 
কবতে, কৃষপ্রেম বিতবণ কবতেই, তুঁগ আবিভভূতি 1৮ 

উত্তবে গ্রভু বলেন, “বাম বাষ, তা নব । আঁম এসোছি তোমাব গুণের কথা শুনে । 
কৃষ্ণকথা শুনে নিজেকে পাঁবত্ত কবতে এসৌছ আঁ । তোমাব মাহমা সম্পর্কে যা আম 
শুনেছিলাম, তা ষথার্থ। তুম সত্য সত্যই কৃষ্পপ্রেমবসেব সীমা । দরশাঁদনেব কথা 
কি বলছো, সাবা জীবনে আমি তোমাব পণ্য সঙ্গ ছাড়তে পাববো না। তুম নীলাচলে 
এসো, আমবা একসঙ্গে সেখানে থাকবো, কৃষ্ণকথাব সুধা পান ক'বে দিন কাটাবো 
গবমানন্দে 1” 

বামানন্দ বাধ বাব বাব বাঁলবাছেন, প্রভু তাঁহাব হৃদষে আঁধাম্ঠত থাঁকষা উদ্দীপনা 
দষাছেনঃ কণ্ঠে বাঁসবা যোগাইষাছেন নিগৃড লীলাতত্ত। তাঁহাব একথা শুধু বিনষেব 
কথা নব, বৈষবীষ দৈন্যেব কথা নব-প্রভুব কৃপাষ তাঁহাব স্ববূপ দর্শন কাঁবষাছেন 
বামানন্দ। সে দর্শন তাঁহাব জীবনকে কবিষাছে মধূমষ* আলোকমষ। সৌদন স্পন্ট 
ভাষাষ প্রভুকে বাঁললেন তাঁহাব এই দর্শনে কথা, “তোমাব গৌবকান্তি দেহে শ্যামল 
কিশোব কৃষেব বূপ যে আম ফুটে উঠতে দেখোঁছ, প্রভু ॥ তাছাড়া আবও দেখাঁছ, গবম 
মনোহব মুবলীবাদন বত ন্রিভঙ্গ মুর্তি 1” 

প্রভু হাঁসষা উড্াইযা দেন সে কথা । “বাষ তাব আসল কথাটা কি জানো, যাঁবা 
প্রোমক সাধক, মহাভাগবত, তাঁবা যে স্থাবব জঙ্গম সব বিছুবই মধ্যে দর্শন কবেন তাঁদেব 
ইজ্টদেব শ্রীকৃকে 1” 

বামানন্দ উত্তব দেন, “প্রভু, তোমাব এসব ছলাকলা তুম বেখে দাও। তোমাষ আম 
যেবুপে দর্শন কবোঁছ, তোমাব ষে মাহাত্য উপলব্ধ কবোছ, তা কোনোদিনই বিস্মৃত 
হবাব নব 1” 

প্রভু গ্রীচৈতন্যেব অন্তবঙ্গ পার্ষদ স্বব্প দামোদব তাঁহাব বঁচিত কডচাষ চৈতনা- 
বামানন্দ মলনেব যে মনোবম বর্ণনা সতন্রাকাবে [লীথবাছিলেন, তাহা অনুসবণ কবিষ্নাই 
ভন্ত কাব কৃষদাস কবিবাজ আঁিষাছেন তাঁহাব মনোবম আলেখা ৷ এই আলেখ্য সম্পর্কে 
তাঁহাব নিজে মন্তব্যাট গৌডীষ ভক্তভ্রনেব কাছে চিবস্মবণীষ । 

কৃষদ্দাস লিখিবাছেন : 

নহজ্রে চৈতন্যচাঁবত ঘন দৃগ্ধপুব । 
বামানন্দচাঁবত তাহে খণ্ড১ গ্রচুব ॥ 

তঃপব প্রভূ বাজমহেন্দ্রী হইতে বিদাষ নিলেন; বওনা হইলেন দক্ষিণের তীর্থ 
পবিব্রাজনে । বিদাষ কালে নির্দেশ দিলেন বামানন্দ বাধকে, “বাষ, এবাব তুমি বিষব- 
কর্ম ত্যাগ কনো, নীলাচলে এসে বাস কবো। আম তীর্থ দর্শন সেবে এসে তেদাব 
সঙ্গে সেখানে মিলিত হবো । কৃষ্কথা বঙ্গে এবং পবমানন্দে আমবা দেখানে দিন যাপন 
কববো 7 

১ খ'ভ _মিছাবিব টুকবো। 
ভা. শা (১)-২২ 
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স্পম্ট ক'বে একথা বলে । তাছাডা, তোমাব সঙ্গ না পেলে ক্ষকথাষ আম ডুবে থাকবো 
ক ক'বে ৮ 

বামানন্দ বাধ আবো বলেন, “প্রভু, আবো কি কথা হলো বাজাব সঙ্গে তা বলাঁছ। 

আমাব 1বিষষ ত্যাগের প্রস্তাব শুনে, আব তোমাব নাম শুনেই বাজা সংহাসন থেকে নেমে 

এলেন, সোৎসাহে আমাষ দিলেন আলিঙ্গন । তাবপব প্রেমভবে আমার হাতদুটো ধবে 
বললেন, ণনশ্চন্ত হযে তুমি প্রভুব চবণসেবা কবতে থাকো । আব ষে বেতন তুমি বাজ- 
স্বকাব থেকে পেতে আগেকাব মতোই তা পেতি থাকবে । বাম ব্য আম বড দুভনণা, 

প্রভুব দর্শন লাভে আমিই 'ৰাঁচত হযে বইলাম। বাক, তান কৃপাল:, ঈশ্বব-্ববৃূপ, 
কোনো জন্মে নিশ্চষ আমাধ দর্শন দিষে ধন্য কববেন। প্রভূ, তোমাব প্রীতি বাজাব যে 

ভীস্ত প্রীত দেখলাম, মনে হয আমাব ভেতব তাব একাংশও নেই ।” 

ল্লিগ্ধ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য গন্তব্য কবেন, “বাধ, তুঁম কঞ্জভন্তদেব প্রধান । তোমাৰ 

প্রাত যাব প্রীত আছে সে তো মহা ভাগ্যবান্। কৃষ্ঃ অবশ্যই একাঁদন তাঁকে কপা 

কববেন 1” 
প্রভুব পাশে তখন দণ্ডাষমান পবমানন্দ পুরী, বরঙ্গানন্দ ভাবতী। স্ববূপ দামোদবঃ 

নিত্যানদ্ৰ প্রভৃতি প্রবীণ সাধক । বামানন্দ দৈন্যভবে ইহাদেব পদবন্ননা কাঁবলেন, সবাই 

দিলেন তাঁহকে প্রেমালঙ্গন | 
প্রভু এসমষে প্রশ্ন করেন, “বাম বাধ, শ্রীজগন্াথকে দর্শন ক'বে এসেছো তো ?” 

“্রুভু, এবাব যাচ্ছ শ্রীমাণ্দিবে তাঁকে দর্শন কবতে” উত্তব দেন বামানপ্ৰ । 

+এ ক কবেছো বাষ, শ্রীভ্গবান্কে আগে দর্শন না ক'বে তুমি এখানে এলে ।” 

এপ্রভু, চবণ হচ্ছে বথ, আব হৃদ সাবাঁথ। সেই সাবাথই প্রথমে আমাষ তোমাব কাছে 

'নিষে এল, সেস্থলে আম তাব ক কবতে পাবি ।” 

“না-না বাম বাষ, এ তুমি ঠিক করো 'ন। এক্ষযীন যাও পবম প্রভুকে দর্শন 

কবো।” 
প্রীস্তৈন্যেব চবণে এমনিভাবে সৌদন বামানন্দ বাষ নিজেকে উৎসর্গ কবিযা ফোঁলযাছেন 

যে, তীর্খীবগ্রহ শ্রীজগনাথ দর্শনেব কথাটিও হইষাছেন বিস্মৃত) 
উাঁডষ্যাব বাজা প্রতাপবাদ্র গল্জপতি প্রনু শ্রীচ্তেন্যেব মাহমাব কথাঃ দেবদর্লভ বুপেব 

কথা, বহভাবে শুনিষাছেন। ঈশ্ববপ্রাতস এই মহাপুবুষ তাহাবই বাজ্যে বাদ 

কাঁবতেছেন, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে কেন্দু কাঁবধা উৎসাবিত কাবধাছেন প্রেমভন্তিব প্রবল 
বন্যা। কিন্তু কি দূ্তাগ্য বাজাব, এ যাবৎ একাটিবাবও প্রন্ুকে দর্শন কাঁবতে পান্নে 

নাই। প্রভু নৈবাগাবান্ সন্ন্যাসী, তাই বাজদর্শনে তাঁহাব প্রবল 'ববূপতাঃ প্রতাগবদ্ 

তাহাব সভাপাণ্ডত বাসুদেব সার্বভৌমেব প্রীত শ্রীচৈতন্যেব কপার কথা শুনিষাছেন। 

সার্বভৌমেব প্রা প্রভু আতিশষ প্রসন্ন, তাহাও তান জানেন । তাই সার্বভৌমকে একদিন 

বাজপ্রাসাদে ডাকিষা আনেন, অনূনষ কাঁবধা কহেন, “পাঁণ্ডতবব, অন্তত একাঁটবাবেব জন্য 

যেন প্রভুব দর্শন পাই; সেই ব্যবস্থা আপণ্ন কবে দিন ।” 

প্রভুব কাছে সার্*ভৌম এই প্রস্তাব উ্থাপন কা মা তিনি শিহবিবা ওঠেন, “না 
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না সার্বভৌম এমন অনুবোধ আমাষ আপান কববেন না। আমি সন্ন্যাসী, বিষয় 
বাজাব দর্শন আব স্পীলোক দর্শন আমাব পক্ষে ত্যাজা; বিষবৎ ত্যাজ্য ৮ 

সার্বভৌম যান দিষা বুঝান, “প্রভু, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু বাজা গ্রতাপবন্ত্ 
শ্রীজগন্নাথেব গ্রধান সেবক, নিজে ?তাঁন উত্তম ভন্তও বটেন।” 

“না সার্বভৌম, তা হয না। সম্যানীব পক্ষে কাণ্ঠ 'নীর্মত নাবীদেহ দর্শন কবাও 
চিক নয, তাব ফলে কামেব উদ্রেক হতে পাবে । তেমান বাজা যত ভীন্তবানই হোন, 
শ্রেম্ঠ বিষষাঁধকাবী তো বটেই। তাঁব দর্শনও তাই সমীচীন নয় ।” 

বাসুদেব সার্বভৌম চুপ কাঁবযা গেলেন। ভাবিলেন, পবে সহীবধামতো আবাব 
গ্রভুকে বাজী কবানোব চেষ্টা কৰা যাইবে । পু 

বামানন্দ বাধ পুবাঁতে আদাব পব বাজা গ্রতাপবূদ্রেব মনে নূতন আশাব স্টাব হইল। 
বাষেব প্রাত গ্রভুব কৃপা ও গ্রেমেব তান্ত নাই৷ বাজা তাই বাম বায়েব শবণ নিলেন । 

সেবাব বাজা গ্রতাপবূদ্র ও বাম বাঘ উভবেই পুবীতে বহিষাছেন । বাজাব অনুবোধে 
বামানন্দকে দৌত্য গ্রহণ কাঁধতে হষ, প্রভুকে তান চাঁপিধা ধবেন। নিপুণ বাজ-সাঁচিব 
তান, বাব বাব ঘুবাইযা ফিবাইযা প্রতাপবনুদ্রেব ভান্ত ও ঈঙ্ববসেবান কথা বিষা প্রভুব 
মন গলানোব চেষ্টা কাঁবতে থাকেন । 

প্রভু কহেন, “বাম বাধ, তুমি ?বজ্ঞ ও বিচক্ষণ । আচ্ছা তুমিই বল দোঁখ, ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসীব পক্ষে বাজদর্শন সঙ্গত ক না । এতে যে সন্ব্যাসীব ইহলোক পবলোক দুইই 
নষ্ট হব। সাধাবণ মানহষেব উপহাসেব পাত্র হয সে।" 

“প্রভূ, তুমি সন্ন্যাসী, ঈদ্ববশ্রাতিম ও স্বতন্দর পুবুষ, তোমাব আবাব কাকে ভয?7 
লোকানন্দাবই বা ক ধাব ধাবো তুমি ৮” 

“না-বাম বাধ, তুমি বুঝতে পাবছো না। সন্ন্যাস আশ্রব বড কাঠন ঠাই। 
সন্ন্যাসীব চাঁবন্ে বিন্দমান্্ ছিদ্রু পেলে লোকে তাই দিযে কানাঘুষা কবে। শুক্র বসনে 
একাবন্দ; কালি পডলে তা সবাবই চক্ষে পড়ে না কি?” 

“গবই বুঝলাম, প্রভু । কিন্তু কত পাপাঁ-তাপীকেই তো তুম এযাবং উদ্ধাব কবেছো। 
প্রতাপবদ্শ্রীভগগবানেব সেবক এবং তোমাৰ একান্ত ভন্ত। তাকেও তুমি উদ্ধাব কবো ।” 

“কিন্তু বাম বাষ, প্রতাপবদ্রু যত গূণবানই হোন, বাজা তো বটেন। দাগ্ধপূর্ণ 
পান্রে একাঁবন্দু মদ্য পড়লে তা আব সাঁত্ক ব্যান্তব স্গর্শযোগ্য থাকে না। তেমান 
বাজ” শব্দাট জাঁড়ত আছে যাঁব নামেব সঙ্গেঃ তাঁব সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্পর্কে আসা 
যায়না ।” 

খানিকক্ষণ "চন্তাব পবে শ্রীচৈতন্য একটু নবম হইলেন, কহিলেন, “হ্যা বাম বায়, 
তোমাব যখন এমন প্রবল ইচ্ছে হযেছে তখন একটা কাজ কবা যাষ। বাজাব পেকে 
তুমি আমাব কাছে নষে এসো 1 শাস্ত্রে বেছে আত্মা বৈ জাতে প্রঃ আমাৰ সঙ্গে 
তাঁর পযুন্রেব মিলন হলে? তা তাৰ নিজেব [মলনেবই তুল্য । তাই কবো বাম বাষ।” 

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই কৰা হইল। বাজার প/ন্্রট আধত নযন, শ্যামল সমন্দব 
1কশোব। পাঁবধানে পাত বু-এব পাঁকচ্ছদ এবং নানা অলংকার । তাহাকে দেখা মান 
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প্রভুব মনে জাঁগষা উঠে কৃষগ্মতব উদ্দীপনা । প্রণাম কৰাৰ সঙ্গে সঙ্গে তান তাহাকে 
প্রেমভবে বকে টানিষা নেন। 

্রভুব এই স্পর্শ তধক্ষণাৎ বাজকুম।বেব মধ্যে ঘটায অত্যাশ্চ্ বৃপান্তব। অশ্রু 
স্বেদ কম্প প্রভাত সাত্ৃক প্রেমাবকাব স্ফাবত হয তাহা দেহে,দদিব্য আনন্দে মাতোষাবা 
হইযা কৃষ কৃষ্ণ বাঁলষা লে নৃত্য কাঁবতে থাকে। 

ভু গ্রীচেতন্যেব কবস্পর্শে' আবাব তাহাব স্বাভাঁবক অবস্থা 'ফাবধা আসে। বাস্ত- 
প্রাসাদে 'ফাবধা আসলে বাজ্জা প্রতাপবদ্রু সাগ্নহে পুত্রকে কবেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রভু 
শ্রীটৈতন্যেব স্পর্শে তাঁহাব পত্রের দেহ পবিন্রীকৃত, তাই সেই দেহ আিঙ্গন কাঁব্ষাই 
বাজা সোঁদন আনন্দে উচ্ছল হইযা উঠেন । 

প্রুব সাহত 'মালত হইবাব জন্য বাজা প্রতাপবুদরেব প্রাণে ব্যাকুলতা দিন দিন 
আবো বাঁধত হইতে থাকে। বলা বাহূল্য এই ব্যাকুলতাব কথা অন্তণমণ শ্রীচৈতেন্যে 
অজানা ছিল না। কিন্তু বাজাব প্রেমোধকণ্ঠাকে 'তাঁন ধাঁবে ধাঁবে আাবো ত্র কাঁবযা 
ধনতে চাইতেছিলেন। 

প্রতাপবন্দ্র শেষটাষ একাঁদন বাসুদেব সার্বভৌমকে ডাঁকিযা অন্থবের দহন জ্বালা 
উদ্ঘাটত কাঁবলেন। কাঁহলেন, “আচার্য, আম 1ক তবে জগাই মাধাই অপেক্ষাও 
হীনঃ প্রভু তাদেব উদ্ধাব সাধন কবলেন, আব আমাকে বেখে দিলেন দুনে সাঁবষে ? 
আমাব নিজ জীবনে প্রাত ধিকাব এসে ?গয়েছে, এবাব প্রভুব দর্শন যাঁদ না পাই তবে 
এজীবন আব আম ঘাথবো না 1” 

দা্বভৌম বাজাকে ধৈর্য যাঁবতে পবামর্শ দিলেন । কাঁহলেন, “হীতমধ্যেগ্রভুব মন 
আপনাব সদ্বন্ধে অনেকটা নবম হযে এসেছে ।” 

অতঃপব সার্বভৌম এক ফন্দী আঁটিলেন। কাঁহলেন, " মহাবাজ, আগামী বথযান্নাব 
দিন প্রভু বহক্ষণ বথাগ্রে নৃত্য কৰবেন এবং বথেব অনুষ্ঠান শেষে বিশ্রাম নেবেন পৃপ- 
উদ্যানে তখনই আসবে আপনাব পবম সুযোগ । আপাঁন দানবেশে এঁগযে গ্ষ গ্রভূব 
গাদ সম্বাহন কববেন, আব বাসপঞ্াধ্যাযীব সুমধুর শ্লোক দ: চারটি তাঁকে শোনাবেন। 
তবেই আপাঁন পাবেন প্রভুব কৃপা 1, 

নার্বভৌমেব এই গোপন পাঁবকচ্পনা ব্পাধিত হইযাছিল, বানা ধন্য হইযাছিলেন 
পরভুব অনগ্রহ লাভে । এ অনুগ্রহ অনেক আগেই তান লাভ কাঁবতেন 1কন্তু তাহা 
বিলম্বিত হইবাব কাব, প্রভু তাঁহাব ভন্তদেব দেখাইতে চ।হিতোঁছিলেন যে, বৈবাগা 
বৈষবেব পক্ষে বাজা ও বাজাবিষষ হইতে দূবে থাকাই শ্রেষ 

বাজা প্রতাপবদছেব প্রভুদর্শনেব সমস্যাটি এভাবে 'মাটযা যাযাতে বামানব্দ বাষ 
যেন হাঁফ ছানা বাঁচিলেন। বামানন্দ বাজাকে ভালবাদসিতেন এবং তাঁহাব ভগবদ্- 
ভজিব১ জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাও কাঁতেন। প্রভু এবাব তাঁহাকে অন্গকাব বাঁধা নেওবাতে 
রাম বায়েব মন তপ্ততে ভবিয়া উঠিল। 

১ বাজা প্রতাপবদদু সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী কাবিক্ণপুবের প্রশাল্ত উল্লেখনীষ। ভন 
কাঁধ তাঁহাকে বালিষাছেন--ভগবদ্ভাবচ্বভাবঃ স্বমাবরভত শান্তবদাগাহানি্তবদরন্তম। 
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বথযান্রাব সময় প্রভুব গৌডীষা ভন্তেবা পুবীধামে উপাস্থত হইযাছেন, শ্রীজগন্নাথ 
ধবগ্রহ ও প্রভুব সাধ্য থাঁকয়া আনন্দবঙ্গে মন্ত হইম্াছেন। এবাব এসময়ে রূপ 
গোস্বামীও আসিষা উপাগ্থিত। বথধান্রাব পৰে চাতুর্মস্যেব সমষও তান পূুকীতে 
থাকিঘা গেলেন। এই সমষে প্রভু তাঁহাকে নানাভাবে শিক্ষা দলেন বুজবসেব তন্তব। 

বপ অসামান্য কবি, এবাব শ্রীচৈতনোব কং্পাব ও পগ্রেবণাষ শব কবিবাছেন বিদগ্ধ 

মাধব ও লাঁলতমাধব এই দুইখানি নাটকেব বচন্না। স্ববৃপ দামোদব এবং বামানন্দ বাষ 
প্রভুব এই দুই পার্ধদ ব্জবসসাধনাব সিদ্ধ সাধক! বৈষ্বীষ নাট্যকাব্যেব মমাঁঁ সমালোচক । 
প্রভুব একান্ত ইচ্ছা বুপেব নাটকেব বস ই“হাবা আম্বাদন কবুন এবং প্রাঁস্ত জানাইপ্না 
তাঁহাকে উৎসাহত কবুন। 

বামানন্দ বাষেব 'নর্দেশমতো বৃপ তাঁহাব নাটকেব এক একাঁট অংশ পাঠ কাঁবতেছেন 
আব প্রভূ এবং ভন্ত বৈষ্বেবা তাহা আজ্বাদন কাঁবষা মুগ্ধ হইতেছেন । 

গ্লোক শহীনযা বাম বাধ এক একবাব উল্লাসত হইযা প্রথংসা কাঁবতে থাকেন, আব 
বৃপ সংকোচে আড়ূম্ট হন। বলেন, “আপনাব বৈদগ্ধ্যেব প্রভা হচ্ছে সূ্ষেব প্রভাব মতো 

আব আমাব বচনা যেন খদ্র্যোতেব আলো । আমাষ উৎনাহিত কবুন, 1কল্তু প্রশংসা 
ক'বে লজ্জা দেবেন না।” 

নাটকেব প্লোকগুি ধোনাব পব বামানদ্দ বাধ সোল্লাসে বলেন, “প্রভু” এ তো 
কাব্য নষ, এ হচ্ছে অমৃতেব প্রন্রবণ | নাটকেব সব লক্ষণ ও সিদ্ধান্ত এতে সপাঁবস্ফুট 
হযেছে, সামগ্রিকভাবে বুপেব এ বচনা দুটি হযেছে সর্বতোভাবে বসোত্তীর্ণ। যে 
কোনো বাঁপক লোকেব কর্ণ এ শনে তৃপ্ত হবে, চিত্ত হবে আনন্দসাগবে নিমাজ্জত। 
গন্তু প্রভু বসবস্তুব পেছনে বষেছে তোমাব শীল্তি, নইলে এমন মাধূযগাশ্ডিত সা 
সম্ভব নয” 

শ্রীচৈতন্য বাব বাব বুপেব কাঁবত্বগান্ত ও মাধূর্ধবস এবং তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সনাতনেব দৈন্য বৈবাগ্য ও পাঁণডত্যেব বাব বাব গ্রশংসা কাঁবতে থাকেন। 

বাম বাষ সহাস্যে মন্তব্য কবেন, “প্রভু, তুমি স্বঘং ঈগ্বব, যা তোমাৰ অভিবু্ি 
অবলীলাষ তাই তুম সম্পন্ন কবছো। ইচ্ছে হলে কাঠেব পদৃতুলও তম নাচাতে পাবো । 
দেখতে পাচ্ছি, আমাব মুখ দিষ্লে ষে বস যে তত তুম বালযেছো। বূপেব বচনাষও 
বষেছে তা। ভন্তদেব প্রীত তোমাব কাব অন্ত নেই। তাই তো প্রজবসেব গ্রচাব তুম 
কবাচ্ছো এই ভাবে ।” 

প্রভুব অনুবোধে অদ্বৈত, নিত্যানদ্দ ও অপব বধাঁষান, ভন্তেবা বূপকে আশীর্বাদ 
কবিলেন, জানাইলেন সম্মেহ অভিনন্দন । 

প্রদ্াগ্ন মগ্র নামক উীঁড়ষ্যাব এক ভন্ত বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যেব আনুগত্য গ্রহণ কবেন 
এবং তাঁহাব প.ণ্যসঙ্গেব লোভে স্বগ্রাম ছাঁডিষা আ.সধা নীলাচলেই বাস কাঁবতে থাকেন। 
শ্রীজগন্নাথেব দর্শন, শ্রীচৈতন্যেব সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণেব জপধ্যান এই 'নস্নাই এই ভন্তেব দন 
পবমানন্দে কাটিয়া যায়। একাদন মিশ্র শ্রীচৈতন্যেব কাছে নিবেদন কবেন, “প্রভু? 
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আমাব প্রাণেব একান্ত বাসনা, আপনাব শ্রীম্থ থেকে একাঁদন কৃষ্ণকথা শুনবো । কবে 
আপনাব অবসব হবে বলুন ।” 

প্রভূ উত্তব দেন, “ণমশ্র, তুম মহা ভাগ্যবান, কৃষ্কথা শোনবাব ইচ্ছা তোমার মনে 
জেগেছে। কিন্তু ক্কথা আমি আব তেমন কি জানি, এই কথাব আসল ভাণ্ডারী 
হচ্ছেন বামানন্দ বাধ । তুম তাঁর কাছে বাও। তোমাব মনোবথ পূর্ণ হবে 1” 

অতঃপৰ প্রদয্ন মিগ্র একাঁদন বামানন্দেব ভবনে িষা উপস্থিত । কিন্তু ভুত্যদেব 
কাছে শুনলেন, তান গৃহে নাই, দুইটি সুন্দবী কিশোবীকে নিষা নিভৃত উদ্যানে খুব 
ব্যন্ত বহিষাছেন। সেখানে প্রাতাদন তাহাদেব তানি নিজেব নাটক জগনাথবল্লভম্-এব 
আঁভনব এবং নৃত্যগীত শিক্ষা দেন৷ 'ফাবতে বেশ কিছুটা 'বলম্ব হইবে । 

আবো বিস্তাবিত সংবাদ সংগ্রহ কবেন প্রদযয় মিশ্র | ইহা শুধু আঁভনয শিক্ষাদান 
নব, ইহা বাম বাষেব জবস সাধনাব, মাধূুর্ধমঘ ভগ্রবানেব সাধনাব, এক বিশেষ অঙ্গ। 
সেব্যবুদ্ধি আবোপ কাঁবষা এ 1কশোব? দেবদাসীদেব তান স্বহস্তে গান্রমার্জনা কবেনঃ 
শাঁড ও ওড়না পবাইষা দেন, প্রসাধন কবান। শুধু তাহাই নষ, যাহাতে আঁভনযে, 
গীতে ও নৃত্যে গন্চ অর্থ, স্ফাঁবত হয, সগ্চাবী-সাততক-স্থাফা ভাব প্রকাঁটিত হয, সেজন্য 
নিজ হাতে ধাঁবষা সব শিক্ষা দেন। 

সন্দবী দেবদাসীব এত ঘানষ্ঠ সানল্লধ্যে আঁসম্লাও কি বাম বাষেব 'চন্ডে কখনে; 
বিকাব দেখা যাষ না? ধমশ্র মহাশযেব মনকে বাব বাব দোলা দিতে থাকে এই প্রগ্ীট । 

সৌদন বহক্ষণ পবে বামানন্দ বাধ গৃহে ফাঁবষা আঁপলেন। 'মণ্র অপেক্ষা 
কাঁবধা আছেন শহীনয়া তাড়াতাঁড তাঁহাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কাবলেন, কবছোড়ে কাঁহলেন 
“আপনাকে এতক্ষণ বাঁসষে বাখতে হযেছে, আমাব এ অপবাধ মানা কবুন। আগান 
ভন্ত বৈষব, তদুপাঁব প্রভু শ্রীঠৈতন্যেব নিজ জন, আপনাব পদধুলিতে এ ভবন পাব হবে 
উঠেছে। আম আপনা দাস, আজ্ঞা কবুন ক আমাষ কবতে হবে ।” 

বৈষ্বায দৈন্য দেখাইযা প্রদহম্ সিশ্রও উত্তব দিলেন, “আপনার মতো পবম ভাগবতেব 
দর্শন পেলাম, এ যে আমাব পবম সৌভাগ্য । আপনাব কাছ থেকে কৃষ্ণকথা শোনবাব 
জন্য এসোৌছলা। কিন্তু আজ তো বেলা পড়ে এনেছে, এবাব বদাষ নাচ্ছি। আব 
একাঁদন আপনাব সঙ্গে গীলত হযে ধন্য হাবো 1” 

সন্ধ্যা প্রা সমাথত, মিশ্র এতন্বণ উঠি উঠি কবিতোছলো। তাছাড়াঃ ভূতাদের 

কাছে বে সংবাদ পাওধা গেল তাহাব পব বাম বাষেব মুখে ক্ধকথা শোনাব উৎসাহ আব 
মোটেই নাই। উচ্চকোটব বৈষব সাধক হইঘা বাম বাষ যেভাবে নুন্দব তরুণীদের 
সঙ্গ কবিতেছেন তাহাতে তাঁহাব সম্পকে প্রনাম মিশ্রেব মনে ববং একটা ধোঁকা 
লাগ্রবাই গিষাছে। তাই সৌজন্যমূলক কথাবার্তাবপব তাডাতাডি সেথান হইতে ভাষা 
পাঁডলেন । 

ইতিমধ্যে কষেকাঁদন অতিবাহিত হইঘা গিবাছে। প্রভু হঠাৎ সৌদন প্রদ্যায় মিশ্রকে 
প্রশ্ন কাহলেন, “ক হে, কি নংবাদ তোমাব * বামানন্দেক সঙ্গে সাক্ষাৎ হযেছে তো? 
কৃষ্ককথা কেমন শুনলে তাঁর মুখে» দে অমৃতেব ভাগ আমাদের একটু দাও ।” 

পা 
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মিগ্র উত্তব দিলেন, “না প্রভূ, কৃষ্ণকথা আব বাম বাষেব মুখে শোনা হয ?িন আম্বাব 
অতঃপব সৌঁদনকাব বাস্তান্ত এবং নিজেব মনেব গ্রাতাঁরবাব কথা প্রভূকে সব খুলষা 
বাঁললেন। 

প্রভুব দদ্টিতে বামানন্দ বার শ্রজবন সাধনাব এক লিদ্ধপদুবুষ। বূপসী তবুণীদের 
সাঁহত নির্জনে ধত ঘানষ্ঠতাই তান কবুন, [তান থাকেন সদা নার্বিকাব ৷ বাধাকুষেস 
লীলাধ্যানে সদা ?তাঁন আবিষ্ট, তাই প্রাকৃতজ্রনেব মানাঁসক বিকাব বা চাঞ্চল্য তাঁহাব 
মধ্যে খণজধা পাওযা যাষ না। 

বামানদ্ব বাষের সাধন মাহাত্ম্যাট এই লুযোগে প্রভু ভন্তর্দেব সম্মুখে তুলিষা 
ধাঁবলেন, কাঁহলেন : 

আম ত সন্্যাসী আপনা বিবন্ত কাব মাঁন। 

দর্শন দূবে বহে প্রকীতিব নাম যাঁদ শনি ॥ 
তর্বাহ বিকাব পাষ আমাব তন; মন । 
প্রকৃতি দর্শনে শিব হয কোন্ জন ॥ 
বামানন্দ বায়েব কথা শন সর্বজন । 

কাঁহবাব কথা নহে আশ্চর্য কথন ॥ 
একে দেবদাস আবো সন্দবী তবুণী। 
তাব সব অঙ্গ সেবা কবেন আপাঁন ॥ 
গ্লানাঁদ কবাব, পবাষ বাসশীবভূষণ । 
গুহা অঙ্গেব হয তাহা দর্শন স্পর্শন ॥ 
তব নার্বকাব বায় বামানন্দেব মন । 
নানা ভাবোদ্গম তাবে কবাব শিক্ষণ ॥ 
নির্ধকাব দেহমন কান্ঠ-পাষাণ সম। 
আশ্চর্য তবুণী-স্পর্শে 'নার্বকাব মন ॥ 
এক বামানন্দেব হয এই আঁধকাব । 

তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহাব ॥ 
তাঁহাব মনেব ভাব ?তহ জানে মান্্। 
তাহা জানবাবে আব 'দ্বিতীষ নাহ পানর ॥ 
কিন্তু শাম্ব্দ্জ্টে এক কাঁব অনুমান । 
শ্রীভাগবতেব প্লোক১ তাহাতে প্রমাণ ॥ 
প্রজবধ, সঙ্গে কষে বাসা বিলাস । 
যেই ইহা কহে শুনে কাঁবষা বিশ্বাস ॥ 
হদবোগ-কাম তাব তৎকালে হয ক্ষষ ৷ 

তিন গণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীৰ হর ॥ 

১ শ্রীচৈতন্য এখানে ভাগবতেব ১০1৩1৩৯ স্লোকেব মর্মার্থ কহিতেছেন 



বাষ বামানন্দ ৩৪৫ 

উদ্জবল মধব প্রেম-ভীন্ত সেই পাষ । 
আনন্দে কৃ মাধ,র্ষে দবহবে সদদাষ ॥ 
যে শুনে যে পড়ে তাৰ ফল এতাদূশী ৷ 
সেই ভাবাবষ্ট যেই সেবে অহীর্নীশ ॥ 
তাব ফল কি কাঁহব কহনে না যাষ। 
নিত্যাসম্ধ সেই প্রাষ দ্ধ তাব কাস ॥ 

বাগানুগা মার্গে জানি বাষেব ভজন । 

সিপ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ 

গৌডীধা ও উৎকলাষ ভভ্তেবা শ্রীচৈতন্যে মুখে বাম বাষেব মাহাত্ম্য শীনযা অবাক 

শবস্মষে চাইস্তা আছেন । 
বন্ধা ভন্ত মাধবী দাসীব কাছ হইতে ছোট হাবদাস সব চাল দংগ্রহ কাঁবধাঁছলেন 

চৈতন্য প্রভুব ভোজনেব জন্য । বৈবাগী হইষা তান নাবী সংস্পর্শে আসযাছেন, এই 
অপবাধে প্রু তাঁহাকে বর্জন কবেন, অনুতপ্ত হইযা তাহাকে আত্মঘাতী হইতে হব । আব 
বামানন্দেন বেলাষ প্রভুব এ কি ব্যবস্থা! 

প্রদ্যয় মিশ্রেব দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কণ্ঠে প্রত শ্রীচৈতন্য বলেন, “শিশ্র বামানন্দ 

বাষ এ হেন ব্যান্ত। বাগানগা সাধনে সিদ্ধ তান । তাই তো তাঁব মুখে কৃষকথা 

শোনাব জন্য আমাৰ এত লোভ যাঁদ তা শুনতে চাও, মিশ্র, তবে আবাব তাঁব কাছে 

ষাও। তাঁকে বলবে আম পাঠিযোছ তোমাব ।” 

প্রসব ক্পাব বামানন্দেব স্ববূপ এবাব মিশ্রেব কাছে উদ্ঘাটিত। সোংসাহে 

সেইদিনই তান উপা্থিত হন বাধেব ভবনে । যুক্তকবে বলেনঃ *প্রভুব নির্দেশে আবাব 

আমি এপ্োছি আপনাব কাছে, কক্কবথা শুনিষে আমাব প্রাণ জযাডষে দিন ।” 

নিভৃত কক্ষে মিশ্রকে নিষা বসান বামানন্দ, প্রশ্ন কবেন, “বলুন, কোন: বিশেষ কথা 

শোনাব জন্য আপাঁন উৎকাঁণ্ঠত 1” 

কবজোড়ে শিশ্র বলেন, “আমি দীনহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্থাণ, ভালমন্দেব কিছুই জানিনে। 

আপ্পান স্বং প্রন গ্রীচৈতন্যেব উপদেষ্টা, আপনাকে আম আব ক প্রশ্ন বববো বদ্যা- 

নগলে প্রভুকে ব্রজবসেব তত্তু বলোছিলেন, তাই আমাৰ বলুন 1” 

কৃষকথা শব; হব, বাঁলুতে বালিতে বাম বাষ আপনা বিস্মৃত হইযা যান। প্রেমবসের 

ভাবতবঙ্গ উত্তাল হইযা উঠে । বেলা তৃতীধ প্রহব গড়াইযা যায, তবু বাষেব হঠশ নাই। 
সেবকবা আদিষা জানাব দিবা অবসান হইষা গিবাছেঃ তবে নামানন্দ বাধ ক্ষান্ত হন । 

বহৃতব সম্মান দেখাইবা মিশ্রকে বিদাষ জ্ঞাপন কবেন। 

মিশ্রেব জন্য শ্রীচৈতন্য উকণ্ঠিত হইষা আছেন, তানি 'ফাঁববা আসলে প্রন 

কবিলেন, “কিহে মিশ্র, কেমন লাগলো বাম বাধেব কৃষ্কথা 7? 
প্রন্যয় মিশ্রেব সাবা অন্তব ভবে উঠিযাছে, আনন্দে তিনি উচ্ছল হই্ষা উাঠবাছেন। 

কাঁহলেন, “প্রভু, আমাকে কৃতার্থ কবেছো, কৃষধকথাব অগৃভ বনে করছো জামাষ 

মির্মীজ্জত। বামানন্ন বাধে কথা দি বলবো, প্রন তান নানুষ ননঃ দিধ্যপবুষ 



৩৪৬ ভাবতেব সাধক 

কৃষভান্তবসে সদা তান বসাঁধত । আব একটা কথা বাব বাব বললেন বাম বাধ, মিশ্র 
একটা কথা জেনে বাখুন, কৃষকথাব প্রবনতা আম নই, প্রভুই আমাৰ মাধ্যমে বলছেন 
এই অমতমষ কথা, কপাল তান, পাথবশতে এই অমৃত বতবণেব ইচ্ছে হযতো তাঁর 

বযেছে।” 
প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, “বাম বাধ বিনষেব খাঁন, তাই তোমাব ওকগা বলেছেন । 

মহান:ভব যাঁবা তাঁদেব স্বভাবই এই, নিজেদেব কৃতিত্বেৰ কথা কখনো বাইবে প্রকাশ 
কবেন না।” 

পাবাজীবন বিষষেব আবতে থাঁকবাও বামানন্দ বাৰঃ এমনতব উচ্চকো?টব এক "সিদ্ধ 

বৈষবে পাঁবণত হইষাছিলেন। ব্লজব সাধনাব তত্ব বর্ণনা তাঁব জীড সমকালীন 
উীঁডষ্যায কেহ ছিলেন না। সর্বাপেক্ষা বড কথা প্রভু শ্রীচৈতন্য ?িজে বাম বাষেব 
গঙ্গকে পবমকাম্য বাঁলষা মনে কাঁবতেন। তাঁহাব মুখে কৃষ্ককথা শহানযাই হইতেন আত্ম 

বিস্মৃত । 

বামানল্দ বাষেব পাঁববাবেব ওপব শ্রীচৈতন্যেব কৃপাদর্যন্টি সতত নিবদ্ধ ছিল | বামা- 
নন্দেব ভ্রাতা গ্রোপীনাথেব গ্রাণ বক্ষাব মধ্য দিষা তাহাৰ পাঁবচষ পাওবা যায । গোপীনাথ 
বাজ-সবকাবেব দাধিত্বপূর্ণ কাজ কাঁবতেন, মালজাঠিযা দণ্ডপাট নামক অঞ্চলেব তান 
আঁধকর্তা ছিলেন । বাজকব আদাষ কাঁবধা দবকাবা তহাবলে তাহা জ্মা দেওযাব ভাব 
ছিল তাঁহাব উপব। একসমযে দেখা গেল, প্রাষ দুইলক্ষ কাহন কাঁড "তান বাকা 
ফোঁলয়াছেন ৷ এই বাকীব দাষেব জন্য এক বড সংকট তাহাব জীব:ন ঘনাইযা আসে । 

সোঁদন এক ভন্ত আপসিযা শ্রীচৈতন্যকে সংবাদ দিলেনঃ “প্রভু, বাম বাষেব ভাতা গোপাঁ- 
নাথেব আজ বড বপদ ৷ বাজ-আজ্ঞাব তাঁহাকে চা্এ চডানো হচ্ছে, এবাব খঞাঘাতে 
তাঁহাব দেহ দ্বিথা'ডত কবা হবে 1 

চা এ চড়ানোব অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু । এই দণ্ড দতে হইলে অপবাধীকে একাট চাও 
বা বধ্য মণ্চেব উপব দাঁড় কবানো হইত, নিচে পাঁতষা বাখা হইত সুতীক্ষন খজা। 
তাবপব বর্তৃপক্ষেব নির্দেশ মতো তাহাকে নিক্ষেপ করা হইত মণ্চেব তলদেশে, তীক্ষা 
খজোব আঘাতে তাহাব দেহ হইত 'দ্িখাণ্ডত । 

চাঙএব কথা শানষা শ্রীচৈতন্য চমাকরা উাঠণেন, জানিতে চাহিলেন বিদ্তাবত 
তথ্য। ভন্তেবা কহিলেন, “প্রভূ, বাজাব সঙ্গে পাওনা দেনাব ব্যাপাবটা হযতো বা মিটে 
বেতে পাবতো, কিন্তু গোপীনাথেব নিজেব দোষে তা হতে পাবে নি। স্বকাৰ থেকে 
টাকা আদাবেব চাপ দেওযা হলে গোপানাথ বলেন, “যে টাকা ভেডোঁছ, তা এক সঙ্গে 
আঁম দিতে পাবব না । আমাব দশ বাবাঁট ভালো ঘোড়া আছে, এগুলো আম সবকাবকে 

হস্তান্তব কৰবো। এভাবে ঘোডাব মুল্যে সমপাঁবমাণ টাকা এখান আদাষ দেবো, 
আব বাকাঁটা শোধ কববো ধাঁবে ধীবে 1” 

বাজ-সবকাব এ প্রস্তাব মানিযা নেন এবং টাকা আদাষেব ভাব দেওযা হয বাজাব 
এক পত্রের উপব। এই বাজপূত্রাট গোপীনাথেব ঘোভাব মূল্য অত্যাঁধক কম কবিষা 
ধাঁবতে চাঁহলে গোল বাঁধযা যায । দব কষাকাঁধব ফলে উত্তোজত হইযা গোপীনাথ 
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বলিষা ফেলেন “আমাব ঘোডা ঘাড় ফিবাষ না আব উধ্বাদকেও ঘন ঘন তাকাষ না। 
তবে তাব দাম কম হবে কেন ৮" 

এবাজপুত্রেব একাঁট মুদ্রুদোষ হিল, কথা বাঁলতে বাঁিতে গ্রীবা ঘুবাইবা তানি 
উধ্বীদকে চাহিতেন, গোপানাথ তাঁহাব এ মুদ্রাদোষকে উপহাস কাঁবষা জাটলতাব সূ্ট 
কাবলেন। ব্লুম্ঘ বাজপতত্র তাঁহাব পিতা প্রতাপবৃদ্রেবে নিকট হইতে আদেশ বাহিব 
কবিলেনঃ গোপীনাথকে চাও চডানো হইবে । 

ভন্তেবা জানাইলেন, “প্রভূ, বাজবক্ষীবা শুধু গোপানাথকে নব তোমাব পবম ভ্ত 
বাণীনাথ প্রভাতিকেও গ্রেপ্তাব কবেছেঃ এবং গোপীনাথকে চাডএ চাঁড়ষে তাব গ্রাণবধ 
কবতে উদ্যত হযেছে । তুমি এদেব উদ্ধাব না কবলে কে কববে* বাজা প্রতাপবনদ্র 
তোমাব আদেশ ফেলতে পাববেন না। তুম একাঁটবাব মুখ ফুটে তাঁকে বল 1” 

বিবাপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য কহেন; “বাজাব প্রাপ্য ধন, যে তছবুৃপ কবে, বিলাস 

বাহুল্য আব নর্তকীর্দেব পেছনে টাকা উডায় আম তাব জন্য কেন বলতে যাবো ৯ 
বাজাব দোষ কি ? তাঁব প্রাপ্য অর্থ আদাষ তো তান কববেনই । আম 'ববন্ত সন্ন্যাসী, 
শ্রীজগন্নাথেব দর্শনেব জন্য নীলাচলে এককোণে পডে আছ । আম এ ব্যাপাবে কু 
কবতে পাববো না। বাজাকে এ পার্থিব ব্যাপাবে অনুবোধ জান'তেই বা যাবো 
কেন”? 

প্রভুব এমনতব অটল মনোভাব দোঁখষা স্ববূপ দামোদব প্রভৃতি অন্তবঙ্গ ভন্ডেবা প্রমাদ 
গীথলেন ৷ সংকট যেবুপ ঘনীভূত হইযাছে তাহাতে তাঁহাব হস্তক্ষেপ ছাডা উদ্ধাবের 
কোনো আশা নাই। যাঁদ একাটিবাব তান বাজাকে বাঁলঘা দেন, তবেই শৃধ্ গোপানাথ 
প্রাণে বাঁচষা বাষ । 

স্ববূপ কাঁহলেন, “প্রভূ; সবাই জানে বামানন্দ বাষেব গোম্ঠন তোমাৰ আশ্রত | 
বদ্ধ ভবানন্দ বায় তোমাকে কত শ্রদ্ধা কবেন, ভালবাসেন । আব বাণীনাথ তো 
তোমাৰ কাছে আত্মসমর্পণ ক'বে পড়ে বষেছেন, তোমাব এবং তোমাব গৌড়ীবা ভশ্ুদেব 
সেবাব তিনি প্রাণপাত কবছেন। বামানন্দেব অপব ভ্রাতাবাও তোমাব প্রাত কত সশ্রদ্ধ। 
তেমাব প্নেহেব আধকাব এ পাঁববাবাঁট ধংস হষে যাচ্ছে, এসমষে তোমাব ক কৃপা কৰা 

উচিত নষ* না- প্রভু তোমাব আব উদাসীন থাকা চলে না।” 
প্রভু ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইষা উঠেন, “তাহলে তোমবা চাও যে আম বাজাব দুষাবে 

গবে ঈভক্ষা মাগি, আব আঁচল ভবে টাকাকাঁড় দিষে এসে গোপানাথেব দাষ ?িটাই। এই 
তে,+ কিন্তু আমি পাঁচ গণ্ডাব পান্র এক সম্াসী ব্রাহ্ধণ! ভিক্ষা চাইলেই বাজা 

আমাষ দু'লক্ষ কাহন দেবে কেন তা বলতে পাবো ৯ 
ণপবেই এক ব্যক্তি ছুটিফা আসা খবব দেব, “প্রভু, গোপীনাথকে চানএ ভোল; 

হইযাছে, এবাব বাজাব বক্ষীবা তাহাকে খতোব উপব ফোঁলষা দিবে 1” 
উপস্থিত ভন্ত বৈষ্কবেবা অধীব হইষা উঠেন, বাব বাব গ্রীচৈতন্যকে জানাইতে থাবেন 

সানবন্ধ অনুবেধ। “প্রভূ, আব দৌঁব কবলে সব শেষ হযে ধাবে। আবিলুহ্ব যা; হয 
একটা কিছু তুমি কবো 1” 

সই 



৩8৪ ৃ ভাবতে সাধক 

প্রভু ইতিমধ্যে কিছুটা নবম হইয়াছেন, নিতান্ত উদ্দাসীনভাবে কাঁহলেন,“আমি 
ভিক্ষুক মানুষ, আম কি কবতে পাব? তোগবা যাঁদ গোপানাথেব প্রাণ বক্ষা 
কবতেই চাও তবে প্রার্থনা জানাও শ্রীজগন্নাথেব কাছে । ভালোকে মন্দ কথাবঃ মন্দকে 
ভালো কবাব, ক্ষমতা আছে শুধু ঈমববেব। সবাই মিলে কাতব স্ববে তাঁকে নিবেদন 
করো । তবেই তো কাজ হবে 1% 

হাঁবচন্দন পান্র প্রতাপবুদ্রেব একজন 'বিষ্বার্সী অগ্াত্য , আবাব প্র শ্রীচৈতন্যেবও 
পবম ভন্ত জন। তিনি তাড়াতাড়ি তখনই বাজাব কাছে ছযটযা গেলেন । কাঁহিলেন, 
শিহাবাজ, গোপীনাথ অপবাধী ঠিকই, ল্তু সে একজন পুবাতন বাজ-সেবক তো বটে, 
এই টাকাব জন্য তাকে প্রাণদণ্ড দেওযা মোটেই সমীচীন নয। তাছাডা, ভবানচ্দ 
রামানন্দ এঁবা সবাই আপনাব গ্রান্তন প্রধ পাঁচ, উপকাবী বাদ্ধব। এক্ষেত্রে গো্পী- 
নাথকে এ ধবনেব চবম দণ্ড আপাঁন কেন দচ্ছেন £ তাকে বধ কবলে কি আপনাব প্রাপ্য 
টাকা আদায় হবে * ববং যে ঘোডাগদলো সে দিতে চাচ্ছে, তা দিয়ে তা থেকে তাৰ দেষ 
টাকাব 'িছুটা পাঁবশোধ হোক, বাকীটা সে কাঁস্ততে গদবে দিক । এ ব্যবস্থার তাব 
প্রাণ বক্ষা হবে; বাজ-সবকাবেব অর্থও আদাষ হযে যাবে । আপান দয়া ক'বে তাই 
কবুন 1৮ 

বাজা প্রতাপবুদ্র ততক্ষণ মঞ্জু ববেন হাঁবচন্দনেব এ প্রস্তাব । বলেন; “তুম ঠিক 
কথাই তো বলছো । এতে আমাব আর্পান্ত হবে কেন? বাজ-সবকাবেৰ প্রাপ্য অর্থ আদ্দাষ 
হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা । গোপপনাথের প্রাণ বধ ক'বে আমাব ৭ক লাভ? তাছাড়া 
তাব গোম্ঠ আমাৰ দীর্ঘীদনেব সেবক 1” 

গোপানাথকে চা হইতে নামাইযা আনা হইল, এবং বাণঈনাথ গীত অন্য ভ্রাতাবা- 
ও গনুন্ত পাইলেন । 
.. সংবাদ নিষা যাঁহাবা আসা-যাওষা কাঁবতেছেন সেই ভ্তদে শ্রীটৈতন্য প্রশ্ন কাঁবলেন, 
আমাব সেবক বৈফবদেব সেবক, বাণনাথকেও তো ওবা বেধে দনষে গিষেছে, বাণীনাথ 

তখন ?ক কবাছল, বল তো 
ভন্তেবা জানাইলেন, “প্রভু, বাণীনাথ সাবাক্ষণ 'নীর্বকাব হযে বসে ছিলেন, আব 

শিবন্তব জপ কবছিলেন 'হবেকৃষ্ণ” নাম ।৮ 

এ সংবাদে প্রভূ মহা পূলাকত। কাঁহলেন, “হা এই তো চাই। ভন্ত বৈষব পবম- 
প্রভুব নাম নেবে, তাঁব কৃপাব উপব নির্ভব ক'বে থাকবে, তবেই তো ন্বসংকট থেকে 
পাবে উদ্ধাব ।১, 

বাজাব গণ্য; কাশী 'মশ্রেব আবাপে একাঁট নির্জন কুটিবে প্রীঠৈতন্য অবস্থান কবেন । 
দোঁদন কাশী মিশ্র প্রভুকে প্রণাম কাঁবতে এবং কুশলাঁদ জানতে আ'সযাছেন। প্রভু 
তাহাকে দ:ঃাখত অন্তবে কাহলেন, “শর, এখানে দেখাই নানা উপদ্ুব 1 শান্তিতে নিব্- 
দ্বেগে বসে কৃষ্ণনাম জপ কববো, তাব উপাধ নেই, ভাবছ নীলাচলেব অদূবে আলালনাথে 
গিবে এবাব বাস কববো। সেখানে বসে শ্রীজগন্াথেব মান্দিব চড়া দর্শন কববো, আব 
কৃষ্ধনামে ডুবে থাকবো । তবে ?কছুটা সোষাস্তি যাদ গিলে 1” 



বাষ বামানন্দ ৩৪৯ 

“এসব কি বলছেন; প্রভু । এখানে আপনাব উপব উপদুব কববে, কান এমন সাহস” 
ব্য্রস্ববে বাঁলষা উঠেন কাশী শিশ্র। 

«এই তো দ্যাখো, মিশ্র । ভবানন্দ বাষেব পত্রেবা বাজকম কবে। তাদের একছন 
গোপাঁনাথ, বাজাব প্রাপ্য অর্থ দেষ নি, তাই বাজা তাকে চাঙ"এ চাঁডযেছে। এ সংবাদ 
বহন ক'বে চাব চাববাৰ লোক ছুটে এসেছে আমাব কাছে । বলেছে, এ সংকটে যা হব 
একটু কিছু কবুন। কিন্তু আমি কাঙাল সন্যাসী, এসব ব্যাপাবে আমাব কি কববান 

আছে» এই তো গোপানাথকে বাজা মুক্ত দিলেন, স্বীকাব কাঁবষে বীনলেন, ধাঁবে ধারে 
অনাদাষী টাকা সে শোধ ক'বে দেবে । কিন্তু ভাবষ্যতে যাঁদ গোপীনাথ কথাব সত্তা 
না বাখে, বাজাব প্রাপ্য অর্থ না দেঘঃ তবে তো আবাব আমাকে এসব বঞ্ধাট পোহাতে 
হবে। না মিশ্র, এ সব বিষষ-বার্তা শুনতে শুনতে আমাব মন ননুহ্থ হযে উঠেডে । 
আলালনাথে িষেই নিভৃতে আগ বাস কববো এবাব 1, 

বাজগুবু কাশী মিশ্র গ্রভুব পবম ভক্ত এবং আশ্রত। 'তাঁন তাঁহাব চব্ণ ধাঁবষা 
দৈন্যভবে বলেন, “প্রভু, তুম বৈবাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, অপবেব কথাঃ িষষেব কোনো 
কথাষ, তোমাষ কেন জড়ানো হবে » সাংসাবিক লাভেব জন্য তো ভন্তেবা তোসাব ভঙ্না 
কবে না কবে তোমাব কৃপাব জন্যঃ তোমাব শ্রেষ্ঠ দান প্রেমভতুধন লাভেব জন্য । 
বিষষ সম্পাঁকতি কাজেব কথা বলে তোমাব মতো ব্যান্তকে যে ক্ষুত্থ কবে সে তো 
মহামূর্থ ।” 

“না মিশ্রঃ সম্প্রাত আমাব বিষষ সম্পর্কে এত ?বছ্ কথা শুনতে হলো, তাই মনে 
উদ্বেগ হচ্ছে । আম ভিখাবী, আমাব কাছে এসব প্রশ্ন নিষে আনাগোনা কেন ৮» 

যুন্তকবে কাশী শিশ্র নিবেদন কবেন? “প্রভু' সত্য কথা বলতে কি, তুমি ভন্তদেব কৃপা 
ক'বে 'নীর্ববষ ও 'নব্সনা কবতে পাবো; প্রেমধন দিতে পাবো, সেই জন্যেই তাঁবা 
তোমাব কাছে বেশী আসে । প্রভু, তুম তো জানো, তোমাব জন্য বাষ বামানন্দ প্রদেশ 
শাসকেব কাজ ছেড়ে 'দষে নীলাচলে এসে পড়ে আছে । তোমাব আশ্রয পাবাব জন্য 
সনাতন বাজ-বিষষ বাজমান্িত্ব ত্যাগ কবেছেন । তোমাব সঙ্গ পাবাব লোভে সপ্তগ্রামের 
কোটিপাঁত জাঁমদাবেব পাত্র বঘ,ুনাথ এই শ্রীক্ষেত্রে পডে আছে । তোমাৰ কূগায ভা 
প্রেমখন সে পেষেছে তাই কাঙালেৰ জীবন বাপন কবছে, ছন্রে মেগে খাচ্ছে দদ'মুুগঠো 
অন্ন। আব দ্যাখো, বামানন্দেব ভাই গোপীনাথ নিজে কিন্তু তোমাব কাছে বিষষ চাচ্ছে 
না। তাব প্রাণ বিপন্ন দেখে তাব সেবকবা তোমাব কাছে ছুটাছুটি কনোছল। না 
প্রভু, তোমাব কাছে লোকে বিষব প্রার্থনা ববে নাঃ শ্ধাভক্তিই চাষ । যা হোক, তুমি 
আমাদেৰ প্রাঁত 'নষ্টুব হ'যো না, আমাদেব ছেডে অন্যত্র যেষো না ।+ 

“কদ্তু গোপীনাথেব সব হাঙ্গামা তো একেবাবে চুকে যাবনি, মিশ্র । 
“সে বাঁদ বাজার বাকী টাকা না দেবঃ আবাব ঝঞ্ধাটেব সাষ্ট হবে । এই তো ভোদা 

ভষ, প্রভু” তা নিযে তোমা আব ঝামেলা পোহান্ত হবে নাঃ এবা যেলন শ্রীভণবান 
তাকে বক্ষা কবেছেনঃ পবেও তিন তাকে দেখবেন । 

সোঁদন 'দ্বিগ্রহাবে বাজা প্রভাপবূছ গজপাঁতি ক শিশ্রেন গৃহ আদিবাছেন | লুভাল জি 



৩৫০ ভাবতেব সাধক 

শনযম ছিল, ষতাঁদন নীলাচলে থাকতেন, 'দিগ্রহবে মহাপ্রসাদ পাইবাব পধ চ'লষা 

আসতেন স্বীধ গৃঝু কাশী সিশ্রেব ভবনে । সেখানে গৃবৃব শয্যার পাশে বাঁসবা 

তাঁহাব পাদসম্বাহন কাঁবতেন, আব শ্রবণ কাঁবতেন শ্রীজগন্নাথেব সেবা ও ভোগবাগাদিব 

বিববণ, এবং শ্রীবিগ্রহেব নানা পুবাতন কাহনী । 

বাজা নীববে বাঁসধা গুবুব পদসেবাধ বত, এমন সমরে কাশী "মর গ্রু শ্রীচৈআন্যব 

বথা পাঁড়লেন। প্রসঙ্গরূমে কাঁহলেন, “মহ'বাজ, গ্রভুকে নিষে এক মহা মুশীকলে 

পড়া গেছে । তান গ্থব কবেছেন, নীলাচল ত্যাগ ক'বে আলালনাথে গিবে বাস 

কববেন 1» 
বাজা চমাকয্না উঠেন, দুঃাঁথত অগ্তবে প্রশ্ন কবেন, “সে ক কথা গাবুদেব, প্রভু কেন 

শ্রীক্ষেন্্ ত্যাগ ক'বে যাবেন 1” 
সিশ্র এবাব সুকৌশলে উপছ্থাপিত কবেন তাঁহাব বন্তব্য। বলেন, “এই তো দেখুন, 

গোপানাথেব ব্যাপাব নিষে একটা কাণ্ড ঘটে গেল । তাকে ঢাঙ-চডানো হলে অনেকে 

এসে প্রভুকে বললো সৈ কথা | সব ঘটনা জেনে তান তো মহা ক্ষুব্থ। বললেন, রক 

অপহবণেব মতো বাজধন অপহবণও মহাপাপ ।-গোপাীনাথ তাই কবেছে। বাজা তাঁর 

প্রাপ্য টাকা আদায কবতে চেষেছেন, ভাতে তাঁব দোষ কোথাষ * এবা বাজাব টাকা দেবে 

না, আবাব আমাকে এসে বলবে উদ্ধাব কবাব কথা, এক বকমেব আচবণ । আলাল- 

নাথে গিয়ে পড়ে থাকাই ববং আমাব ভালো, িষধীব সম্পর্কে আসতে হবে না ।” 
প্গুবুদেব, এজন্যই কি প্রভু নীলাচল ছেডে যেতে চান ৯ প্রভুব দর্শনেব জন্য, 

তাঁকে এখানে বাখাব জন্য, যে কোনো ত্যাগ স্বীকাবে যে আম প্রস্তুত । গোপ্পীনাথের 

কাছে যে পাওনা আছে, তা নয না-ই পেলাম । গ্রভুব তুলনাধ আমাব যে কোনো বিত্ত 

ববযই ষে আঁত তুচ্ছ । দই লক্ষ কাহন তো কোন: ছাব, প্রভূব চবণে আমাব এই লাজা, 
এই প্রাণ, আম এই মূহযূর্তে উৎসর্গ কবতে পাবি?” 

উত্তবে কাশী মিশ্র বলেন, “না মহাবাজ, বাজসবকাবেৰ প্রাপ্য অর্থ গোপীনাথকে ছেড়ে 
দেওষা হোক, তা কখনোই প্রভূব আঁভপ্রেত নয | ববং তা ছেডে দিলে তান অসন্তুষ্ট 
হবেন। আবাব গোপানাথ প্রভৃতি দুখ পান, তাও তিনি চান না 1” 

“গোপীনাথ একটা বড ভুল কবেছে, সে আমাব পত্র পৃবুষোত্তম জানাকে অপমান 
কবেছে। তাতেই সমস্যাঁট এত জাঁটিল হযে যায়, তাকে চাঙ-এ চডানো হয় । যাক সে 

সব চুকে গেছে, আপান এবাব যে কোনো উপাধে, বলে কষে প্রভূকে শান্ত কবুন। সযজ্রে 
তাঁকে নীলাচলে বাখুন। আপাঁন তাঁকে কথাটা এভাবে বুবিষে বলুন যে, ভবানদ্দ 
বাধ আমাব শ্রদ্ধেঃ বামানম্দকে আ'ম অত্যন্ত ভালোবাসি, তাঁৰ ভাইযেবা সবাই আমাব 

আঁত আপনজন, প্লেহেব পান্্। তাই গোপীনাথেব কাছে যে পাওনা বষেছে তা আম 
মাপ ক'বে দিলাম 1৮ 

অতঃ্পব গোপীনাথকে ভাকাইযা আঁনষা প্রতাপবূদ্রু কাহলেন, “গোপাীনাথ, বাজ- 
সবকাবেব কাছে তোমাব ষে দেনা বষেছে তা আব তোমায দিতে হবে না। আজাব শোন, 

পূর্বতন মালজাঠিযা অঞ্চলের বাজস্ব সংগ্রহের ভাব আমি আবাব তোমাবই ওপব ন্যস্ত 
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কবলাম। এখন থেকে তোমাব বেতন দ্বিগ্ণ কবা হলো । বাও, আন বন কখনো 
বাজ-সবকাবেব অর্থ নিষে গোলযোগ কবো না 1” 

সঙ্গে সঙ্গে বাজা নেতরধাটব িবোপা-বদ্ব গোপীনাথ পট্রনাষকেব মাথায জ্ডাইয 
দিলেন এবং অমাত্যদেব সমক্ষে সসহ্মানে তাহাকে পৃৰতন পদে কবাইলেন আধাষ্ঠিত। 

শ্রীচৈতন্য অন্তর্যামী, গোপীনাথকে কেন্দ্র কাঁববা যে সংকটে স:ন্ট হইযাহে, যেভাবে 
তাঁহাব উদ্ধাব সাধন সম্ভব হইষাছে। কোনো কিছুই তাঁহাব অজানা নাই। প্রশান্ত বদনে 
আপন 'নভূত কুঁটিবে তান বাঁসবা আছেন; এমন সমষে ভন্তপ্রবব কাশী মিশ্র কবজোডে 
নিবেদন কবেন গোপীনাথেব প্রাণবক্ষাব কথা, ভবানন্দ বাষেব পারবাবেব ধনপ্রাণ বক্ষাব 

কখা। 
প্রভু মনোকঞ্টেব ভান কাঁবষা কহিলেন, শমশ্রঃ এ তুমি কি কবলে বলতো * বৈবাগী 

সন্ন্যাসী আমি, শেষটা আমাকে বাজ-প্রতিগ্রহ কবালে ৮” 

কাশী মিশ্র বাজা প্রতাপবুদেব কথাগুলি প্রভূকে সবি্তাবে বলেন, অন্বাস দেন 
বাব বাব, “প্রভু, ভবানন্দ বাষেব পাঁববাবেব প্রাত বাজা চিবাঁদনই সদষ, গোপাীনাথেব 
মার্জনা তাবই এক নূতনতব প্রকাশ । তুম অনর্থক খেদ কবছো। নাজা তোমাকে 
অনগ্রহ কবেন নি, অনঃগ্রহ কবেছেন গোপাঁনাথ ও তাব গোষ্ঠীকে ।” 

ভবানদ্দ বায় তাঁহাব পাঁচ গৃত্র সঙ্গে নিষা প্রভুব কুটিবে আসলেন, দস্ডবৎ প্রণাম 
কাবষা জানাইলেন তাঁহাব অন্তবেব কৃতজ্্রতা। কাঁহলেন, প্রভু উংকলেব দবাই জানে 
আমবা তোমাবই কিঙ্কব। কিন্তু এবাৰ আমাদেৰ ধন প্রাণ মান বাঁচষে নূতন ক'বে 
তুম আমাদেব সবাইকে কিনে নিলে । এবাব সাবা দেশে তোমাব ভন্তবাৎদল্যেব নহিনা 
প্রচাবিত হযে গেল।” 

সাশ্রুনষনে কবজোডে গোপীনাথ কাঁহলেন, “প্রভু চাঙ থেকে 'নাঁক্ষপ্ত হযে আমণ্র 
দেহ দ্বিখাণ্ডত হবে, বিস্তাবষয বাজা সব কেডে নেবেন, এই কথাই তো ছিল। নেস্ছুলে 
ফুটে উঠলো তোমাব অলৌকক কৃপালীলা। মৃত্যু আব লাঞ্ছনা তো তুঁগ ঠৈকালেই 
তদুপাঁব ব্যবস্থা ক'বে দিলে 'প্বগৃণ উপার্জন, আব নেতধাঁটব বাজগৌবব । নিতাজ 
দুর্ভাগা হষেও নিজেকে আম ধন্য মনে কবছিঃ প্রভু । আমাব মতো দুণ্টেব উদ্ধার 
সাধন কবেছ, তাই তো তোমাব মহিমা আজ ছডিযে পডেছে দিকে দিকে । কিন্তু একটা 
বিশেষ প্রার্থনা আম।ব বষেছে তোমাব কাছে । আমাব দুই ভাই বামানন্দ আব বাণী- 
নাথ তোমাব চবণে পড়ে আছে, আব বব বাসনা থেকে মুক্ত হযেছে । আলাকেও কৃপা 

ক'বে সেই মুন ভীম দাও ।” 
প্রভু উত্তবে কহেন, “্পাঁববাবের সবাই নার্বঘষ এবং বৈবাগী হলে চলবে কেন, 

গোপীনাথ। বৃহৎ পাঁববাবেব কত কুটুম্ব ও অ জভ্রন পোষণ বযেছে, কত কতব্য বযেছে, 
পিতা এখনো বতমান। সংসাবে থেকেই তুম ধর্মীচবণ কবতে থাকো । আব একটা 

কথা মনে বেখো, বাজাব প্র।পা তাঁকে অবশ্য দিতে হবে উদ্ধত জার য তোমার থাকবে 
তাবও কববে সদ্ধাবহাব |" 

চাবিদিকে তখন ভ্তদেব হবিধবান ও উল্লাস । ভবানল বাহেব গেচ্টই বিদায় নিলে, 



৩ ভাবতে সাধক 

সবাই বলাবাল কাঁরতে থাকে; গ্রভুব কপালীলান ভারা বি চমধকাব । বতবাব গোপী- 
নাথেব জীবন বন্ষাব জন্য আকুতি জানানো হইযাছ্ছে তান তাহাতে কর্ণপাত কবে” 
নাই। একটিবার বাজাকে কোনো অনুবোধ জানান নাই, আব বাজগুবু কাশ মি, 
বান প্রভুব অন্যতগ সেবক; তাঁকেও একটিবাব তান নাধেন নাই। কোনোপ্রকাব বাহন্দ 
প্রধাস ছাভাই, নেপথ্যের হী্দিতে এই বিন্মববৰ কাণ্ডাট ঘটহা গেল । 

তন্তেৰা একথাও উপলাঞ্ধ কাঁবলেন বে, প্রন্ুব এই অলো?কিক লীলাব পচ্চাতপটে 
বাঁহবাছে বামানন্দ নাষেব প্রাতি তাঁহাব অপাব নগাধ পরম ও লখ্যভাব 1 বামানন্দে 

শবণগাঁভ ও আত্মেধদর্গহি স্পন্দন তুঁলবাছে গ্রভু গ্রীচৈতন্যেব দিব্যত্তাব, ভাহাই 
ঘটাইবাছে সৌঁদনকাব এই অঘটন । 

দাক্দিণাত্য হইতে 'বাঁ়া আঁদবা শ্রীটৈভন্য দুই বনব একাদরুমে নীলাচলে 
অবস্থান কল্নে। তাবপব এই শহাধাম হইতে একবার গোঁড়ে ভ্রমণ কাঁবতে ঘান. অন্য 
বাবে যান কাধ ও বৃত্দাবলে । এই দুহাট সকবকাল বাদ দিলে নীলাচলে 'তাঁন বাস 
কবেন প্রা আঠাবো বতনব ৷ এই আঠাবো বংরকাল প্রভুব ঘান্তম বালিধ্যে থাকিবা 
বাধ বামানঘ্দ এবং স্ববূপ দানোদব নানাভাবে তাঁহাব সেবা কবেন, দান কবেন অন্ত 
নখ্য। 

প্রভুব নীলাচল বাদেব শেষ বাবোটি ব্দবে অনজ্তিত হব তাঁহার বহঃলখ্যাত 
গদ্ভীবা-্লীলার ৷ গদ্ভীবাব ক্ষুদ্র ্ রকোচ্ছে প্রাব হইয্লা নিছেৰ বাহবঙ্গ জীবনকে তানি 
নংহবণ কাঁবধা নেন ; কৃষ্ণববহেৰ ভাবেশ, দিব্যোগ্ছার ও ধ্যানতম্নবতাষ থাকেন বিভোব। 

এই সমবে তাঁহাব প্রধান দুই সঙ্গী ছিলেন স্ব দাঘোদব এবং বার বামানন্ক ! 
কৃষ্ণ বিবহেব উন্মাদনার গ্রভু তখন গ্রাবই উত্ত,ল হইব; উ্ভিতেন, স্বরুপ ও বাদানন্দ নানা 
সান্তবনাবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত কাবতেদ । প্রন্ুব ভাববেগ অনুবাধী বাম বায় কথনো 
কখনো ভাগবতেব গ্লোক পাঠ কাবতেন তাহাব কাছে, কখনো বা স্বরুপ দামোদর তাঁহাকে 
গাহিবা শুনাইতেন জবদেব, শবদ্যাপিত, চ'ভীদদেন দমধুব সংগ্রীত। কখনো ব্য 
বামানন্দ বাবেব বঁচত জগন্নাথ বল্লভন্ শূলানো হইত তাঁকে । 

কৃষেব বহে শ্রীবাধাব বে দশ দশা উপাচ্ছিত হইযাছিল তাহার সবকবটিই এসমবে 
প্রকাশিত হইতে দেখা বার বাধাভাবে বিভাবত শ্রীচৈতন্যেব দেহে । দাধক কাঁধ কৃষদাদ 
বাঁলতেছেন : 

--এই ত গৌরবায় ব্ষাদে কবে হা হাব! 
হা হা কষ্জ তন গেলে কৃতি ৷ 

গোগীভাব হৃদবে, ভাঁব বাক্য ইবলাপবে, 
গোবিন্দ দাযোদল মাধবোতি ॥ 

তবে স্ববপ বন বার কাব নানা উপায় 



বাধ বামানন্দ ৩৫৩ 

গ্রাষেন সঙ্গম গাঁত, প্রভুব ফবাইল চিত, 
প্রভুব কিছু ছ্থিব হৈল মন | 

এইমত বলাপতে অর্ধ বানর গেল। 
গম্ভীবাতে স্ববূপ গোঁসাঞ্জি প্রভুকে শোধাইল ॥ 

্ প্রভুকে শোষাইষা বামানন্দ গেল ঘবে। 
গববূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীবাব দ্বাবে। 

এক একদিন প্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঘবেৰ মেঝেতে মুখ ঘাঁধযা বন্তাবন্তি কাণ্ড 
বরেন, কখনো বা গভীব নাতে “কষ্ক। কৃষ্ণ বাঁলষা উদ্দাম প্রেমাবেশে বাহিব হহ্যা 
গডেন। স্বব্প দামোদব ও বাষ বামানন্দ তাঁহাকে নিবদ্ত কবেন, কখনো তাঁহাকে 
আম্বাসিত কবেন, কখনো বাধাকৃষেব মিলনের বলমধুব শ্লোক আবৃত্তি কবিষা তাঁহাকে 
শান্ত কবিষা তোলেন। 
প্রত্যক্ষদর্শী পার্ষদ ও প্রোমক ভন্ত নবহাব সবকাব একাঁট পদে শ্রীচৈতন্যেব এদময- 

কাব বিবহ যাতনাব বর্ণনা দিষাছেন। স্ববূপ ও বাম বাষকে প্র বাঁলতেছেন যে, তাঁহাব 
কৃষ্ণাববহেব মর্মব্যথা কেহই বুঝিতেছে না-_ 

স্ববূপ দামোদব বাম বাষ। 
কবে ধাব কবে হাষ হাব ॥ 

কহে মৃদু গদ্গদ ভাষ । 
ঘন বহে দীঘ-নশাস ॥ 
ধবম না বুঝে বেহ মোব। 
কহে হা হইযা বিভোব ॥ 
কেনে বা এ প্রেম বাডাইল$। 
জীবন্তে গবাণ খোযাইল ( পদকজ্পতব ) 

প্রভুব কৃষ্ণীববহশীখন্ন জীবনেব এই বাবাঁট বসবে সহমীর্মতা, সমযোচিত শ্লোক বর্ণন 
ও সংগীতের মধ্য দিষা স্ববপ ও বামানন্দ তাঁহুর যে সেবা পবিচর্যা কবিষা ছিলেন 
তাহাব তুলনা বিবল । 

১৫৩৩ খনষ্টাব্ডে শ্রীঠৈতন্যেব অগ্রকট হওষাব সঙ্গে সঙ্গে প্রিষ পার্ধদ, ব্রজবস সাধনার 
সার্ঘক সাধক, রামানন্দ বাধে জীবনেও নামিষা আসে ইস্টবিবহেব, গুব্াববহেব ঘন 
অন্ধকাব। আনুমানিক ১৫৩৪ সালে মবজগতেব সমস্ত বন্ধন তান ছিন্ন কবেন, প্রাবন্ট 
ইন বাধাকৃষ্চেব নত্যলীলাধামে । 

ভা গা (ব১)-২৩ 



স্বামী প্রেমানন্দ 
বামকৃষমণ্ডলীব অন্যতম জ্যোভিষ্ক ছিলেন বাববাম মহাধাজ--স্বামী প্রেমানন্দ | 

গুবনষ্ঠা, শুদ্ধাভান্ত ও মানব প্রেমে দিক দবা এই সাধকেব তুলনা খশভ্রঘ। পাওবা 
কাঁঠন। পবমহংসদেব ই'হাব সহজাত পাঁবন্রতাব কথা উল্লেখ বাঁববা বাঁলতেন। “বাবুবাম 
নৈকণ্য। এব হাড় পর্ধন্ত শুম্ধঃ দেহে পাপকর্ম; মনে দচগ্তা হতে পানে না।”? একাদন 
বলেন, “দেখলাম ও হচ্ছে শ্রীমতীব অংখ। ওব দেবীভা৭।” বাবুবাম মহাবাজেব এই 

দিব্যপ্রেমমব শদ্ধসত্ত বুপাটিই সৌদন স্ফুাঁবত হইঘা উাঠিবাছিল তাঁহাৰ গুবুব মানসপটে । 

স্বামী বিবেকানন্দ এই গগ্র গুবন্রাতা সদ্বন্ধে অনেক সঘয বাঁলতেন, বাববাম অনন্ত 
ভাবমৰ ঠাকুনেব শাবীবেব অংশ । আমি ওক এ ভাবেই দৌথ। 

তবুণ সন্ন্যাসী গ্রেগানন্দেব মধ্যে ঠাকুব লামকৃষেে ত্যাগ [তাঁতক্ষা ও কাঁমিনীকাণ্থন 
ত্যাগের আদর্শ যেন মূর্ত হইঘা উঠে। ঠাকুবেব মতো স্বাশী গ্রেমানদ্দেব হ্তও 
কাণ্নম্পর্ণে হইত আড়ু্ট ও সংকুচিত ৷ দেবী প্রণামী বা উৎসবাঁদৰ জন্য প্রদত্ত অর্থ 
জ্বহদ্তে তান স্পর্ণ কাঁবতে পাঁবতেন না, সঙ্গী সাধুদেব কুডাইযা নিভে বাঁলতেন। 
নেহাত কখনো 'নিজেকে গ্রহণ কাবতে হইলে, অগ্চল পাঁতবা ধাঁলতেন, আব তর্খান উহা 
মঠেব ভাবপ্রাপ্ত সন্ন্যাপীব কাছে জমা না দিবা তাঁহাব স্বাঁস্ত ছিল না। 

হুগলী জেলাব প্রীবামপুবেন অন্তর্গত আঁটিপুব বাবুবাধ মহাবাজের জল্মন্তান। এ 
গ্রামে তাবাগ্রস্ন ঘোষ মহাণযেব পু্বূপে ৯৪৬১ খশট্টাব্দে তালি ভূগিত্ঠ হন । তাবা- 
প্রসন্ন বিত্তবান ব্যান্ত, আবাব তেমাঁন ছিলেন ধর্মপ্রবণ । গৃহে লক্ষন্নীনাবাষণ ভদউ 
স্াঁপত ছিলেন? এবং এই বিগ্রহেব সেবাপুজা ভোগবাগেব সব্যেবন্থা ছিল ! 

বাবুবামেব জননণী মাতাঁগনন দেবীও ?ছলেন পরমা ভীব্তমতী । নধনাভিশাম শিপ 
পৃ্নাট হাদযে যেন এক দিব্যলোকেব বার্তা লইযা উপাচ্থিত হয। এই শিশুব জ্সেব 
পূর্বে জননী নানা অলৌকক দ্য দর্শন বাবিতেন, 'বানমত ও পুলাকিত হইতেন। 
কখনও সংক্ষমদেহণ দেবদেবীব আ'বিভ্ভাবে, কখনও বা অস্ফুট দিবা সংগীত শ্রবণে তাঁহাৰ 
দেহ বোমান্চিত হইবঘা উাঁঠিত। তাই এই পারাট ভাঁমন্ঠ হইবাক পৰ দেবতার এক িণেষ 

কুপা ?হসাবেই তাহাকে তীন গ্রহণ কাঁধলেন। 
বাল্যকালেই বাবুবামেন "পতৃববোগ হব । ইহার পর বিছুবাল পর্যন্ত গ্রামের 

পবদ্যালযেই তান লেখাপডা বঁবিতে থাকেন । অতঃপব উচ্চ শিক্ষাৰ জনা বলকাতাব 
চাঁলবা বান, সেখানে খল্লতাতেব আঁভভাবকত্ধে তাঁন বাস কাঁদতে থাকেন এবং ণ্যাম- 
বাজাবেৰ মেন্রোপলিটন ইনাস্টাটউসনে তাঁহাকে ভার্ত কৰা হয ! 

এই গুলে তাঁহাব সতীর্থ ছিলেন বাখাল, উত্তবকালেব বামকৃঞ্ণ শিষ্য জ্বাগণ বহ্ানন্ৰ। 
বাখাল এবং এই 'বিদ্যালযেব প্রধান শিক্ষক মহেন্দুনাথ গপ্তেব (উত্তবকালে বামকৃষ। 
কথামৃত প্রণেতা ) সািধ্যে আসাব পব হইতে তাঁহাব জীবনে শুব হয এক নৃতনতব 
অধ্যাষ। 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৫৫ 

পহজাত শুভ পংজকাব এবং ধর্ম প্রবণতা নিষা বাবৃবামেব জন্ম । শুম্ধসত্ব [কিশোর 
কি এক অজ্ঞাত তৃষ্ব চতুর্দিকে ছুটাছুটি কাবিষা বেড়ান । হাবিদভা ও সংকীর্তনের 
প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রচুব, এজন্য তিনি নানা স্থানে গিষা উপাস্থিত হইতেন। কেশব সেনের 
ওজস্বিনী বতুতা ও ধর্মপ্রেবণা তাঁহাব তবুণ হাদঘকে আলোিত কাঁবষা তলত । এই 
সমযে একাঁদন জোড়াসাঁকোব এক হাঁবসভাঘ দূর হইতে তিনি ঠাকুব বামকৃষ্কে 
দৌখযাছিলেন, কিন্তু সৌঁদন দভডেব মধ্যে ঠাকুবেব দিব্য মুর্তি তাঁহাব অন্তবে বেখাপাত 
কবে নাই। 

ইতিমধ্যে বাবুবাষেব মাতা ও অগ্রজ তুলসীবাম শ্রীবামকৃষেধ দর্শনলাভ কাঁবযাছেন। 
তাঁহাব ভীঁগ্রপতি বলবাম বস; এবং ভাগনী কৃষ্ণভাঁবনী দেবা ঠাকুবেব চবণতলে আত্ম- 
নিবেদন কবিষা ধন্য হইযাছেন । এসব কথা তখনো বাবুবাম জানিতেন না। 

বড ভাই তুলসাবাম একাঁদন ঠাকুব বামকৃষে ?দব্য ভাবেব কথা তুললেন । ঈশ্ববে 
প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি নাক ভাব সমাধিতে ডুবিষা যান। 

“তুই একাদিন যাব নাকি তাঁকে দেখতে ৮* দাদা প্রশ্ন কবেন। বাবুবাম পানন্দে 
সম্মাত জানান, কিন্তু তাঁহাব সঙ্গে বাওষা আব ঘাটযা উঠে নাই । 

স্কুলেব বন্ধ বাখালেব সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সৌঁদিন ঠাকুব শ্রীবামকষেব কথা আপিযা 
পডে। বাখাল কাহলেন, “আম তো প্রাঘই সেখানে বাতাধাত কবাঁছ বে ।” 

দাঁক্ষণেশববে এই মহাসাধকেব প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ জাঁগধা উঠে বাবুবামের 
মনে । তাই তাঁহাব দর্শনমানসে বাখালেব সঙ্গীবৃপে তান একাদিন দক্ষিণেশ্ববে গিবা 
উপা্থিত হন। তাঁহাব বস তখন বশ বসব । 

ঠাকুধ তখন দেবী ভবতাবণীব মান্দবে ধ্যানাবিস্ট হইষা আছেন। কিছুকাল পৰে 
বাখালেব দেহে ভব দিষা টাঁলতে টালতে নিজ কক্ষে আঁপষা বাঁসলেন। 

এম্বাবক ভাবে মন্ত। বাহ্যঙজ্ঞানহান, মহাপুবুষেব এই দর্শন বাবুবাষের নযনসমক্ষে 
একটা নূতন দ'শ্যপট উন্মোচিত কবে | যে অনুভূতি ও দর্শনেব কথা এতকাল লোক- 
মুখে শনযাছে এবং পুস্তকে পাঁডযাছেঃ তাহাবি প্রাতফলন প্রত্যক্ষ কবেন দম্মুখন্থ & 
সিদ্ধপৃবৃষেব জীবনে | 

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইবাব পব ঠাকুব বাব;বামেব পাঁবচষ জানতে চাহিলেন। 
শুনিলেন, তাহাব পবমভন্ত বলবামেবই আত্মীয় । আনন্দিত হইযা ঠাকুব বলিলেন, “তুমি 
ব্লবামেব আত্মীঘ? তবে তো আমাদেবও আত্মীষ ৷ তা বেশ, বেশ 1 

কতক্ষণ পবে ঠাকুব বাবুবামকে নিকটে ডাঁকিলেনঃ বললেনঃ “এসো, আলোষ এমো 1 

তোমাব মুখখানি ভাল ক'বে দেখি ।” 

শখ দেখাব পব হাত পাষেব লক্ষণ 'মলাইষা দৌথলেন, কিছুক্ষণ হাতাঁট ধানিষা 
বাঁথযা বাঁলযা উঠিলেন, “বাঃ বেশ ছেলেটি । বেশ ।” 

ঈমববীষ কথাবার্তা বাত্র গ্রভীব হয। বাবুবাম, বাখাল এবং আব এক তবৃণ 
ভক্ত বামদযাল বাত্রতে দীক্ষণেশ্ববে বহিযা যান । 

কিন্তু শষনেব এক ঘণ্টাব মধ্যেই ঠাকুব তাঁহাব কক্ষেব বাহিবে আনিয়া দান । 



৩৪৬ ভাবতেব সাধক 

অর্ধবাহ্য অবস্থা ৷ পাঁবধেন বস্তরখাঁন বালকেব মতো বগলে চাঁপষা ধাঁবয়াছেন, একেবাবে 
উলঙ্গ । উৎকাণ্ঠিত স্ববে বামদযালকে ডাকিয়া তাঁললেন, বলিলেন, “ওগো ঘুমে? 
দ্যাখো, নবেনেব জন্য প্রাণটা গামছা নিংডাবাব মতো মোচড় দিচ্ছে । তাকে একবাব 
দেখা কবতে বোলো । সে যে সত্ৃগ্ণেব আধাব। তাকে না দেখলে আম থাকতে 
পাঁব না।” 

ঠাকুবেব নানা অবস্থাব সাঁহত বামদষাল পাঁবচিত । ব্াীঝলেন, ?তাঁন তখন দিব্য ভাবে 
আঁবম্ট। তাই নানা কথ্ায তাঁহাকে আশ্বস্ত কাঁবতে লাগিলেন । 

এই দ্য বাবুবামেব বুকে দোলা লাগাইষা দেষ। এঁক অল্ভুত প্রেম ঠাকুব বামকৃষেব। 
শদ্ধসত্ আধাব তবৃণদেব জন্য এ কি আতি? এক ব্যাকুলতা ৯ 

মে বান্রে কিন্তু ঠাকুবেব ভাবাবেশ আব কাঁটিল না। বাব বাব বাহিবে আদসিষা 
তবুণ শিষ্য নবেনেব জন্য মর্মবেদনা প্রকাশ কাবিতে লাগিলেন । 

কষেক দিনেব মধ্যেই আবাব বাবুবামকে ডাবিষা পাঠান ঠাকুব। ইহাব পব ঘন 

ঘন যাতায়়াতেব মধ্য দিষা উভযেব আঁত্মক বন্ধন গাঁড়ষা উঠতে থাকে । বখনো সতীর্থ 
বাখালেব সঙ্গে, কখনও মাস্টাব মহাশয়েব সঙ্গে বাব্বাম শ্ত্রীবামকৃষ্ণেব পাদপদ্ম দর্শন 
কাঁবতে আসিতেন। শ.দ্ধসত্ত ভন্তদেব কাছে পাইস্লা ঠাকুবেব হাদযও আনন্দে উচ্ছল হইধা 
উঠিত, নানা তত্ব, নানা ধর্মপ্রসঙ্গ নিযা বিভোব হইবা পাঁড়তেন। 

বাবুবামকে এক একাঁদন বুঝাইতেন, “মানৃষেব জীবন স্বাধীন কোথায* সকলই 
যে ঈম্ববাধীন । কেশব সেনকে সৌঁদন বললাম, গা্ছেব পাতা?ট প্ত্ত ঈশ্ববেব ইচ্ছে ছাডা 
নড়ে না। ন্যাংটা ( তোতা-পুবীজী ) অত বড জ্ঞানী, সে জলে ডুবতে গেছলো । 'বিন্তু 
হাঁটু জলেব বেণী গঙ্গা তখন আব জল হয না। মহামাধাব ইচ্ছা অনুবৃপ বুঝে তবে 
দফবে এল । তাই তো বাঁল৮_-খা? আমি মন্দ, তুম যদ্্ী । আঁ বথ, তুম বথী | 

কথাগ্যাল বাববাম উৎকর্ণ হইযা শোনেন, আব তাঁহাব তবুণ হদষে সেগুলি 
চিবতবে আঁঙ্কত হইযা বাধ । 

বাবুবাম বাড়ি ছাঁডষা আঁসষা দাঁক্ষণে্ববে বৌশাদিন থাকিতে পাবেন না, অন্তবে 
তাই বড দুঃখ । ঠাকুবেব নিকট মাঝে মাঝে তাঁহাব মনোবেদনা ব্যন্তও কবেন। ঠাকুবও 
প্রার্থনা জানান ইঞ্টদেবী ভবতাবিণীব কাছে, “মা, ওকেও টেনে নাও; ও অত দীনভাবে 
থাকে। তোমাব কাছে আসা যাওষা কবছে 1” 

বাখালেব অসুখ, কিছ্যাদন দীক্ষণে*্ববে আসতেছেন না। ঠাকুবেব 'িত্যকাব 
সেবাব জন্য ভন্তগণ বহিষাছেন, কম্তু সমাধিস্থ অবস্থাষ বিশেষ দেহবক্ষাব প্রযোজন । 
পবিভ্রতাব প্রাতিমুর্তঃ আজন্ম শুদ্ধাচাবন, বাবুবামেব দিকে চাহিযা থাকিযা সোঁদন 
বাললেন, “এ অবস্থায কাউকেই ছধতে দিতে পাবি না । তুই থাক, তাহলে ভাল হয় 1” 

মৃহমৃহন ঠাকুব মহাভাবে 'নমগ্ন হইতেন। এ সমযে বাব্বাম ছাডা কেহ স্পর্ণ 
কাঁবলে যন্ত্রণা চীৎকাব কাঁবষা টাঠতেন ৷ বাবুবামেব শ্দ্ধতা ও পাঁবন্্তা ঠাকুবেব 
দেবদেহেব নিকষ পাথবে সৌঁদন এমান ভাবে পবলীক্ষত হইযা গিষাঁছিল । 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৫৭ 

বাবুবামেব মা একাদিন পবমহংসকে প্রণাম কাঁবতে আদলে ঠাকুব বলিষা বাঁসলেন, 
“ওগো, তোমাব এই ছেলোটকে ইথানকে দাও ।৮ 

মাতাঙ্গিনী দেবী তো এ প্রস্তাব শুনিষা কৃতার্থ+ সঙ্গে সঙ্গে উত্তব দিলেন, “সে তো 

ভালো কথা, ঠাকুব। আপনাব কাছে বাবুবাম থাকলে তাব জন্য কোনো দুশ্চিন্তা 
আব আমাব থাকবে না।” 

গৃহে প্রীতবদ্ধকতা কাঁটযা গেল, তাই এখন হইতে বাবূবাম দাক্ষিণেম্ববে ঘন ঘন 
আসিতে লাগলেন ৷ অবাস্থিতিও দীর্ধতব হইতে লাগিল ৷ সম্ুখে প্রবেশিকা পৰীক্ষা, 
কিন্তু পডাশুনাব মনোবাত্ত কোথায অদৃশা হইযা 1গষাছে | ঠাকুবেব সম্মুখে আসিলেই 
এক দিব্য চেতনাষ তাঁহাব সমগ্র সত্তা উদ্ভাসিত হইযা উঠে । অতীন্দিষ বাজ্যেব হাতছানি 

আসে বাব বাব, অপার্থব আনন্দে হাদষ হয ভবপুব। 

িচ্তু প্রবোশকা পবীক্ষাব দ্বাবী কঠোব, মাশুল আদাষ না কবিষা সে পথ ছাডিবে 
কেম? বাবুবাধ অকৃতকার্য হইলেন ৷ ঠাকুবেব কানে এসংবাদ পেশীছল ৷ অবলীলাষ 
শতাঁন তা উড়াইষা দিলেন, বলিলেন, “বেশ তো? ভালই তো! ও পাশমুন্ত হলো । 
জানতো,_-যাব য'টা পাস্ তাব ততটা পাশ ( বদ্ধন )1৮ 

বাবুবামেব কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য নাই । ভাবিলেন, ভগবান: মঙ্গলমযঃ এ তান 
ভালই কাঁবলেন। স্কুলেব বিদ্যা ছাডিষা বাবুবাম ধাঁবলেন আতবক জীবনেব পথ । 

পৃবর্জন্মেব শুভ সংস্কাব ও সহজাত পবিত্রতা নিষা বাবুবামেব জন্ম, তাবপব দৈব 
কূপাষ লাভ কবিষাছেন ঈশ্ববপ্রাপ্ত গুবুব প্লেহমষ সামিধ্য । এই সালিধ্য এবাব তাঁহাব 
সাধন প্রস্তুতিব পক্ষে পরম সহাষক হইষা উঠে । 

শিষাসম্বন্ধে সদাসতক" সদৃগুব বাবুবামকে বুঝান--“দ্যাখ্, ধমেবি গাঁত বড় 
সক্ষম । একটু কামনা থাকলে ভগবান্কে পাওষা যায না। সৃতাব একটু বোঁ থাকলে 
ছ+চেব ভেতবে যাষ না ।” 

কখনো বা গুবগ্রদ্ভীব কণ্ঠে ঠাকুব বাঁলতে থাকেন, “সাধনেব অবস্থায কামনা 
দাবানলেব স্বব্প, কালসর্পেব সমান ৷ সিদ্ধাবস্থাযঃ ভগবান্ দর্শনেব পবে, তবে মা 
আনন্দমষী। তখন মাবই এক একটি বুপ বলে বুঝবি ।* 

তবুণ সাধকেব হাদষে ঠাকুব বামকৃষ্কেব আচাব আচবণ সত্যকাব পাঁবন্তুতা ও সািব- 
তাব ছাপ অঙ্কিত কবিষা দেন। 

উত্তবকালে বাবুবাম মহাবাজ এসমফকাব স্মৃতিচাবণ প্রসঙ্গে বলিবাছেন, “একদিন 
দীক্ষণেম্বেবে ঠাকুবেব ঘবেব মেজেতে মাদুবে শুষে আছি। বানি দুপুব একটাব সময 
হঠাৎ আমাব ঘুম ভেঙে গেল ৷ উঠে দেখি, ঠাকুব ঘবমধ ঘুবে বেড়াতে বেড়াতে, থুথু 
ক'বে চাবাদিকে মুখামৃত ফেলছেন; আব বলছেন ণদসাঁন মা দিসান মা 1" মা যেন ধামা 
পদবে নাম যশ নিষে তাঁকে দিতে এসেছেন, তাই ঠাকুব বলছেন? দিদনি মাঃ দিসনি মা 1” 

পবিভ্রচেতা নিবাভমান বাবুবামেব অন্তবপট হইতে ঠাকুবেব যশ বিতৃষব এ দুললভ 
“চন্রাট কোনোদিনই আব অপসৃত হয নাই। 

স্বাভাবক জীবনের মমত্ব ও আভ্বিকযোগ উভবেবই মধ্য দিষা ঠাবুবের প্ার্শ 



৩0৮ ভাবতেব সাধব 

বাবূবাম এবং অন্যান্য তবুণ ভন্তদেব উদ্জীবত বাঁববা থাকত । একবার ঠাকুব 

ভন্ত মাঁণ মা্পীকেব গৃহে কীর্ত'নবঙ্গে মাতিয়াছেন। নাত্নামে মন্ত ও আঁবন্ট অবদ্থাৰ 

দীর্ঘ সমব কোথা দিযে কাটিযাছে সে দিকে হ'ুশ নাই। হঠাৎ বাববামেব দিকে তাহার 
দুষ্ট পাঁডল, বুঝলেন নে ক্ষুধাষ বক্ট পাইতোছ । অথচ ঠাকুবেব আগে দে কিছুতেই 
আহাব কাঁববে না। নিজে ভোজন কাঁববেন বালবা ঠাকুব তান বতবগদীল দল্দেশ 

আনাইলেন। উহা হইতে কথামান্র গ্রহণ বাঁববা বাবুঝামকে ?দরা দিলেন দবটা প্রসাদ । 

শদ্ধসতু তবৃথ ভন্তদের প্রাত এমান ছিল তাঁহার ্বাভাবক মমত্ববোধ । 
ঠাকুবেব নির্দেশে, তাঁহাব পাল্লিধ্যে থাবিঘা, পণ্চবটীমুূলে গ্রভীব বাছিতে বাবুবাম 

একটানা ধ্যানজগ কাঁবতেন। সেই সমবে দাঁক্ষণেন্ববে সুন্দৰ নুঠাম তন? বন্তাদ্বৰ 

পাবীহত, এই নধান সাধক সকলেবই দ:ষ্টি আকর্ষণ কাঁবতেন। 

দাধক বাব্যবাম একাদন পবগহংসদেবকে ধাঁববা গাঁড়লেন, তাঁহাব যেন গন্থব ভাব- 

সমাধি হয । ঠাকুব ইত্টদেবী ভবতাবিণীকে জিজ্ঞাসা কাধলেন, তাবপব কাঁহলেন+ “বাবু 
বামেব কথা মাকে আম বলল, তা মা বললেন, ওব ভাব হবে নি, ও জ্রান হবে 1 

কল্তু অন্যান্য গ:বূভাইদেব কাহাবো কাহাবো ভাবনঘাধি হইতেছে, বাবুবামের 
মনে তাই গ্বাদ্ত নাই। ঠাকুবেন কাছে প্রাঘই [তান কাঁদাকাট কাঁবতেছেন ৷ ঠাকুব 
পাঁডলেন গ্রহা বিপদে ৷ অন্তব্গ ভন্তদেব বাঁলতে লাগিলেন, “ভাই তো কি হবে৷ এটা 
(ভাবসমাধি) না হলে যে ও আব আমাঘ মানবে ?ন।১ ভাবখানা এইবূপ, বেন 
বাবুবাম নামক নবীন সাধক অভিমানভবে তাঁহাকে না মানলে এই ঈম্ববপ্রাপ্ত মহা 
পুরুষে আব উপাব নাই। আদল কথা, বাঝুবাম ঠাকুবেব আদ্বাৰ আত্মার হ্যা 
'িধাছেন, তাই তাঁহাৰ গান অভিমানেব ভবে ?তাঁন অনেক সমব থাকেন পাঁত্কত ! 

নবীন শিষ্যদের সদ্বন্ধে ঠাকুব ধ্যানে যাহা জা?িনবাছিলেন, মাস্টাব মহাশষেব কাছে 
একদিন তাহা খ্যাঁলবা বললেন, “বাবুবামবে দেখলাম- দেবীমযার্ত । গলার হাব, সখী 
সঙ্গে ।""দ্বপ্নে ও কি পেষেছে * ওব দেহ পূদ্ধ, একটু কিছ; কবলেই ওব হবে বাবে ।” 

বিছদীদন পবেব বথা । ঠাকুব নামকৃষ্* একাদিন বাবন্বামবে নিকটে ডাকলেন, তাবপব 
তাঁহাব মুখে কাবণেব ছটা দিবা বাললেন, “বা, আজ তোব পূর্ণাভিষেক হষে গেল 1% 
শিষ্যদের +দব্যধন্তি বা ঠৈতন্য প্রদানেব ভাট ঠাকুবেব এমান লহজ অনাধাস ছিল । 

কপাঁদদ্ধ হাকুব তাঁহাকে আবো কৃপা কাঁবতেছেন না. ইন্টদর্ণন ও মাধ তৃবান্বিত 
হইতেছে না, এই ন্লোভ মাঝে ঘাঝে আদবা যাধ বাবধবামেব মনে। ঠাকুব একাদন 
দেহপূর্ণ গ্ববে কহিলেন, “দ্যাখ্বে পযুকুবেব অমুক জাবগায বাঁট পড়ে গেছে, জাষগাটি 
ঠিক কবে দেখে নিবে সেইখানে ডুব দিতে হয । শাদ্দ্ে মর্ন গুবুমথে শুনে নিযে 
তাবগব সাধন কবতে হব | এই নাধন ঠিক ঠিক হলে তবে হুয প্রত্যক্ষ দর্শন 1৮ 

নাধক বাববাম সদগ্বব কৃপা তাহাব হাবানো বন্দে লন্ধান জানিবাছিলেন, সেটিব 
উদ্ধাব সাধনেও হইবাঁছিলেন লক্ষম ৷ 

১/৪৪ খনস্টাব্দেব অক্টোবব মাস | অমাবস্যাব তাঁথ ও কালীপুজাব দিনে ঠাকুব 
(ভাবাবিষ্ট বহিবাছেন হা একসমযে 'প্রধ শিবা বাবুবামকে গ্পর্শ কাবিযা সমাধিস্থ 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৫৯ 

হইবা গেলেন। তাবপৰ প্রকাতিগ্থ হইযা সহাস্যে ধীবে ধাঁবে ভতদেব কাঁহতে লাগিলেন 
“দব দেখলমঃ কে কতদূব এাথবছে। বাখাল, মাস্টাকঃ সবে, বাবুবাম অনেককেই 
দেখনুম 1 নবাইব হবে বাবে দেখলে | সব দেখলুগ থ.পাঁট মেনে বষেছে।” বলা 
বহুল, ভন্তেবা তাহাৰ একথায নব প্রেবণ।থ উদ্বুদ্ধ হইবা উঁঠিলেন! 

ইহাব পব ঠাকুব দুবানোগ্য ক্যা্সাব বোগে আক্রান্ত হন। অন্যান্য ভন্তদেব মতো 
বাবুবামেবও মাথা আকাশ ভাঙিষা পডে। জীবনের একমাত্র পবম আশ্রঘাট নবন সন্সুখ 
হইতে ধীঁবে ধীবে অপসৃত হইষা যাইতেছে ৷ দাধক বাবুবাম একবাব হতাশা ও বিধানে 
ভাঁগুষা পাঁডতেছেন। আবাব কখনো উপলাব্ধ কাঁবতেছেন, ঠাকুব তাহার ভত্যদেব 
কল্যাণেব জনাই এই উৎকট বোগ নিজ দেহ ধাবণ কাঁবধাছেন। তবল ওষধ ও পথ্য 
গলাঞকবণে যাঁহাব দুঃসহ দেহকম্ট দেখা যাষ, আবাব এম্ববীষ প্রসঙ্গে অথবা সমাধি 
অবস্থাষ দেখেন তাঁহাব দেই দেহে আনরচনীধ 'দিব্য জ্যোতিব প্রকাশ | বাবুনাম গ্রাযই এ 
দৃশ্য লক্ষা কবেন, আব অন্তবে জাগিবা উঠে ঠাকুবেব অধ্যাঅ-স্ববুূণেন গ্রকৃত পাঁবচয | 

শ্রীবামকৃষণ নিজেই একাঁদন জানাইবা দেন, “এই গলার অসুখ, এবও একটা মান 

আছে । এখানে বাঁড ভাডা হবেছে বলে কত বকম ভন্ত এবাব এখানে দলে দলে আসছে ৷ 
সকলে ক দক্ষিণেশ্ববে যেতে পাবতো *" 

অতঃপব ঠাকুবকে কাশীপবেব বাঁডিতি নেওধা হয। সেখানে তাহাব সেবা-পাকর্ধান্ত 
কেন্দু কবিষা তাঁহাব অধ্যাত্ব-নন্তানদল ঘানঠে পান্লিধ্যে থাকার নূষোগ পান! 

ঠাকুব তখন যেন ভন্দল মধ্যে এশনি কৃপাব এক অমত দির্ঝব্ূপে আঁবান্ঠিত 1 
শিষ্যদের বিশুদ্ধ আধারে আপন 'দব্যশীন্ত অকৃপণ কবে তিনি ঢাঁলবা ?দতেছেন। 

অন্যানা গৃবুভাইদেব াহত বাবুবামও ঠাকুব্বে এই কবুণাযাবাষ প্লাত হইযা কৃত- 
কৃতন্থ হইতে থাকেন । 

ভন্ত বুড়ো গোপাল এই সময উত্তনাখণ্ভে তীৎগ্ছান দর্শন কাঁব্যা ফিবিলেন। 
তাঁহাৰ একান্ত ইচ্ছা কষেকটি সাধ্কে ভোজ্রন কবাইবেন । ঠাকুব শনষা কাহতেন, 
“কোথা আব সাধু খঃজ বেডাঁব » এখানেই সব লবেহে এই হোকবাণেব খাওবালেই 
হবে ।” 

পবগহংসদেঃবা। ইঙ্দিতমতো তান গেবুষা বঙ্গ নত্রাক্ষে মালা চন্দন প্রত 
আনধন কাঁল্লিন । ইকুব হস্তে অদ্তবঙ্গ ভন্তদলঃ নগ্ন, লাখাল? লল্মবাম এত 
সন্যাসরগেন এইসব উপকণ বিতাণ কাবিন । বাবুবম এবং তহার শৃভদিন্ব 
হাদযে চবন ত্যাো মন্ত্র টিপদনের মতে ঠকুবের কৃপা আক্বিত হবা গেল । 

এই নক কথ্ধ উন্্রথ কাঁল্বা বাবুন মগহাক্ উত্তবকালে বালবাছেন। আলাদে 
নধ্যে নির্দিষ্ট কূষবজনাব কিছু ধা শিখাইযা ঈষ" ঠাকুর একদিন বালদলন যা এম 

থেকে চোব চ'্ডাদুল_ বাঁডি খেলেও বাঘ হবে না 

2, 2 (কা 

শ্রীলমবৃক্ব সহাগ্রবাণেব গব ববাহনগণে ত্যাগীভদেক জন্য একটি আশ্রবহথন চির 



৩৬০ ভাবতে সাধক 

কবা হব। ঠাকুবেব আশীর্বাদ ও ভন্তদেব প্রতিবজ্ধনেব মধ্য দা বামকৃ্ণ ম'্ডলীব উন্মেষ 
এবাব ধাঁবে ধীবে ঘাঁটিতে থাকে । অন্যান্য গুবৃভাইদেব পাঁহত ত্যাগ তাতক্ষাপবাধণ 
বাঝুরামও এই সমযে চবম পৰীক্ষা গ্রদান কবেন। দাবিদ্র্য ও অবহেলাব ববুদ্ধে কঠোব 
সংগ্রামের মধ্য দিষা ধাবে ধাবে ভন্তদলেব ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পথাঁট উন্মুক্ত হইতে থাকে । 

এই সমষে একবাব নবেন্দ্নাথ অন্তবঙ্গ গৃবহভাইদেব সঙ্গে নিধা বাবুবামেব পিতৃথ্হ 
আঁটপাবে ?ীগযাঁছিলেন । কুষাশাচ্ছন্ন শীতেব বাননিতে বাবুবামদের প্রাঙ্গণে সবাই ধান 
জবালাইযা ধর্মালোচনা ও ধ্যানজপে বাঁসতেন। এইখানেই নবেন্দ্রনাথেব প্রেবণাষ 
উদ্বুদ্ধ হইযা সকলে গ্থিব কাঁবলেন, ঠাকুবেব অন্তবঙ্গ তবণ ভন্তদেব কেহই আব গৃহে 
ভাববেন না। নবেন্দরনাথেব ত্যাগদ-প্ত কণ্ঠ বাববোম প্রভাত গুর্ ভাইদেব অকুণ্ঠ 

সমর্থন লাভ কবিল। 

ধ্ানব সম্মুখে বাঁসয়া নবেন্দ্রনাথ সোঁদন বলেন, “ঠাকুবেব প্রেবণা আমদের ভাবী 
জীবনেব হীর্গত। "তান যে ত্যাগমন্দে আমাদেব দীক্ষত ক'রে "গষেছেন; আমাদের 
সকলেব হস্তে গেবুষা বক্র দিষে আমাদেব ভাঁবধ্যং জীবনের দিকে অঙ্গচলীসত্কেত 
কবেছেন, সেই ত্যাগ মার্গেই আমবা চলবো | ঠাকুবেব স:মহান: উদ্াবভাব জগতে প্রচাব 
কবতে যাঁদ আমাদের প্রাণ যায় তাও স্বীকাব। তব2ও আমবা 'ঘবে ফিববো না।” 

ভবিষ্যৎ বামক্জ সগ্ঘেব মানাঁপক প্রস্তুতি এভাবে নবেন্দ্রনাথেব এ সংকগ্পবাণীব মধ্য 
দিঘা গাঁডযা উঠে । 

আঁটপুব হইতে 'ফাঁবধা আসাব পব সংদাবত্যাগী ভন্েবা বিবজাহোম কাঁবস্না 
সন্ন্যাসগ্রহণ কবিলেন। পবমহংসদেব বাঁলতেন, “বাব;বাম শ্রীমতীব অংশে জন্মেছে ।” 
সেই কথা স্মবণ কাঁবয়া নবেন্দ্রনাথ তাঁহাব নামকবণ কাঁধলেন--জ্বামণ প্রেমানন্দ। বামক্ষ। 
যণ্ডলীতে প্রেমধন এক 'সপ্ধসাধকবূপে অরাগ্থুত থাঁকযাই স্বামী প্রেমানন্দ তহাব দিব্য 
গ্রভাব 'বস্তাবিত কাঁবয়া ীগযাছেন। 

নবীন সন্যাসীব দলপবমত্যা্ণী শ্রীবামক:ফেব ভাবধাবা ও আদিষ্ট ধ্যান জপে ডুঁবযা 
গেলেন ৷ তাঁহাদেব এই সমধকাব কঠোব তপস্যা ও ত্যাগ [তাতক্ষাব পবাঁক্ষাব কথা- 
প্রসঙ্গে প্রেমানগ্ৰ মহাবাজ উত্তবকালে প্রাবই বাঁলতেন--আজ যে এত বড মঠ দেখছো , 
কোথাষ এব আবম্ভ? ঠাকুব যখন অগ্রকট হলেন, লাটু, আব কষেকটি ছেলে কোথায 

দাঁড়া তাব গ্থান নেই । শেষে সূবেশ্ীমান্তব ববানগবে একটি বাডি ঠিক ক'বে দিলেন। 
নিচে একতলাটা অব্যবহার্ষ, উপবেব তলা ছিল তিনটে ঘব। ঠাকুবেব কোনোদিন বা 
দুটো নৈবেদ্য ভোগ দেওষা হত, ?কি আব জ্টবে ঃ একবেলা ভাত কোনো'ঁদন জুটুতো, 
কোনোঁদন জুটতো মা। থালা বাসন তো কিছু নেই। বাঁডুব সংলগ্ন বাগানে লাউ 
গাছ, কলা গাছ ঢ্বে ছিল 'কন্তু দুটো লাউপাতা ?ক একখানা কলাপাতা কাটতে গেলে 
উড়ে মাল যা তা গাল ?দত। শেষে মানকচুর পাতাষ ভাত ঢেলে তাই খেতে হত্যে। 
তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ আব ভাত, তা আবাব মানপাতাষ ঢালা__কিছ; খেলেই গলা 
কুটকুট কবতো । এত যে কষ্ট তাতে ভ্রুক্ষেপ ছিল না! ভন্ডেব সংখ্যা দুটি একাঁট ক'রে 
বাডতে লাগল ॥ পূজা ধ্যান সর্বক্ষণ চলছে ॥ 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৬৯ 

ঠাকুবেব দেহান্তেব পবেও প্রেমানন্দেব উপব হইতে তাঁহাব প্নেহদৃষ্টি অপনূত হয 
নাই। আলমবাজাব মঠে ত্যাগী ভন্তেবা তখন বাস কাঁবতেছেন। প্রেমানন্দজ্রী নিবামিষ 
আহাব কাঁবতেন এবং যাঁহাবা মাছ, মাংস ভোজন কাঁবতেন তান তাঁহাদেব বিবুদ্ধে মন্তব্য 
প্রকাশ কাবতেন। এসমযে এক-বা্রে তানি স্বস্ন দৌখলেন, জ্যোতিম্য মার্ততে শ্রী- 
বামক্ষ্ আবিভতি হইযাছেন এবং তাঁহাকে বাঁলতেছেন, “হ্যাঁবে শালা । তুই মাছ 
খাসাঁন বলে বড সাধু হযোঁছন, আব ওবা গাছ খাষ বলে ওদেব ঘেন্না কচ্ছিম 2 দঁডা; 
আজ তোব চোখ গেলে দেব 1” 

আতঙ্কে প্রেমানন্দ মহাবাজেব ঘুম ভাঙষা গেল । মাছ মাংস খাওযাব জনা যাহাদেব 
নিন্দাবাদ কাবিষাছেন, প্রথমে মনে মনে তাহাদেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁবলেন | তাহাব 
পব বাঁহবে গগষা তৎক্ষণাৎ দুই এফাট মাছেব আঁইষ মুখে স্পর্শ কবাইলেন। সেইদিন 
হইতে আমষ'ভোজনীদেব তান আব নিন্দা কাঁবতেন না। 

পববতাঁকালে বামক্চ মঠ ও মিশনেব কাজ দিকে 'দিকে প্রসাবিত হইতে থাকে । এ 
সমযে স্বামী বিবেকানন্দেব আবব্ধ কর্মে প্রধান ধাবক-বাহকবূপে চাহছিত হন স্বামল 
রন্গানন্দ এবং প্রেমানন্দ । ১৯৯০০ পালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যাঁবস হইতে স্বামী তুবীষা- 
নণ্বকে লাঁখষাঁছলেন” “গঙ্গাধব, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেবা- এদেব ঠেলে এ 

বাখাল ও বাবুবামকে কর্তা কবে ?দচ্ছি। গুবুদেব এদেব বড় বলতেন ।” 
নিবোদিতাব নিকট িখিত এক পন্রেও দেখা যাষ স্বামীজী িখিতেছেন, “এখন 

মঠাদদি সব আমি ছাডা শ্রীবামকৃফেব অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষাদেব হাতে গেল। ব্রহ্ধানদর 
এখন সভাপতি হলেন, তাবপব এ দাষিত্ব প্রেমানন্দ ইত্যাদিব উপব পড়বে 1” 

স্বামী প্রেমানজ্দ সম্বন্ধে মহাপবুষ মহাবাজ 'লাঁখবাছেনঃ "“স্বাগীজীব অনদর্শনের 
কষেক বংসব পবে স্বামী বরহ্মানন্দকে মঠ ও 'মশনেব কার্যোপলক্ষে ভাবতেব নানাস্থানে 
ঘূবিষা বেডাইতে হইত । তখন বাবুবাম মহাবাজই মঠেব দমস্ত কাজকর্ম দোঁখতেন। 
মঠেব সাধু ব্রন্মচাবীদেব নিত্য শিক্ষাদান ও সমাগত ভন্তমণ্ডলীদেব ধমেণপদেশ তান 
অতি প্রীতব সাহত প্রদান কাঁবতেন ৷ মঠেব পাধযু ব্রহ্মচারী এবং বাহব হইতে সমাগত 

ভক্তেবা সকলেই তাঁহাব আদবষ্ ও অগাধিক ব্যবহাবে একবাক্যে বলতেন যে, প্রেমানন্দ 
স্বামী যেন ঘঠেব গ্বাঃ এমন ঘ্লেহযত্ব আমবা কোথাও পাই না। কিবৃপভাবে মঠ চালইতে 
হইবে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কিবৃপে ঠাকুবেন ভাব প্রচাব কবিতে হইবে গ্বামদ 
বিবেকানন্দ তাহা বিশেষ কবিষা তাঁহাকে শিক্ষা দিযাছিলেন, এবং তিনিও তাহা নিজ 
জীবনে প্রাতফালত কাঁববাব যথেন্ট চৈষ্টাপূর্বক অনেক পাঁবমাণে কৃতকা্ডি 

হইযাঁছিলেন।” 
মঠ ও মিশনের ধাবক শশ্তি এবং সূত্ধববূপে স্বামী প্রেমানন্দের সাধনা কাভা কারিধা 

যাইত। ঠাকুব পূজাঃ ভাঁভাবেন কাজ ও নৃতন রহ্ধসাবীদের নহিত জল খোদা 
ছাড়ানো ও গোবব পিশ্ড পাকাইতে যেমন তাঁহার উংদাহ ও দক্ষতা ছিল, নৃতিন মহ" 
বাসীদেব ধ্যান জপ ও আধ্যাঘুক উন্নীতব দিকেও তেমানি ছিল তাঁহাব নতর্ক হুট । 



৩৬২ ভাবতেব সাধক 

সোঁদন একদল বরন্মচাবী সাধু জপধ্যান সানষা টাকুবঘব হইতে বাযাহব হইতেছেল। 
ই'হাদেব একজন গ্বামী গ্রেমানদ্দকে প্রণাম কৰা মান্ন তান বলধা উঠলেন, 'থক বে, 
ডোমপাডা থেকে এল ৮ 

প্রকৃতপক্ষে সদন ঠাকুবঘবে বাঁসধা এই তধূণ সন্্যানী তাঁছাব মনকে 'জপে 
বসাইতে পাবে নাই, নাঁষদ্থ বিবববস্তুতে তাহা ঘাববা বেডাইষাছে। প্রেমানন্দজগীন 
মন্তব্য তাহাকে সত কবিষা দিল । এভাবে এই অন্তর্ধামী জন্ন্যাসী তরুণ সাধুদেব বক্ষা 
কবিতেন, পবম ঘ্নেহে ও বন্ধে তাহাদেদ অধ্যাত্ প্রগাঁতন পথ খাাঁলবা দতেন। 

্রদ্থাভান্ত ও প্রেমভান্তব সাধনা নবাগত সাধ্দের প্রেমানন্দ্জী উদ্বুদ্ধ কাবতেন 
আম্বান দিতেন ঠাকুব বামকৃষেব ক:পাব বথা বালা । 

ণধ, উপদেশ দিবাই মহাবাজ ক্ষান্ত হতেন না, নির্বাভমানতা ও প্রেমের জীবন 
আদর্শ নজ জীবনে বূপাঁধত কাবিধা দেখাইতেন । 

নেবাৰ এক উৎনব উপলক্ষে বেলুডমঠে ভণ্ড ও দর্খনা্থ'বা সমবেত হই্যাছেন। 
উঠানেব উপব জ;তা বাখিষা মঠেব চাঁবাঁদকে নবাই ইভন্তত ভ্রমণ বাঁবতেছেন। হঠাৎ 
প্রবল বাড উঠ্ঠিল। নূতন দুই তিনজন ব্রন? আগ্গন্তুকদেব পাদুকাগ:ীল হাতে না 
উঠাইযা পাবে ঠোঁলযা ধবেব দভতবে দত থাকে । গ্রেমানন্দ মহাবাজ ব্লুৰ্ধ হইযা 
উঠেন, বলেন, “ভন্তেব জৃতা মাথাব ক'বে তুলবি, তা না তোবা পাষে ক'বে তুলাছস্ । 
জানিস নাঃ ভন্তই ভগবান, ভক্তের সেবাই ভগবানের দেবা । লাধ; হতে এগেও অহামিকা 
গেল নাঃ বাবা । এই অহত্কাব দূৰ কববাব জন্য সাধক অবস্থা ডাকুব নিষ্ঠাবান 
বা্মণ সন্তন হষেও কাঙালাদেব এটো পাতা মাথাব ক'বে গঙ্গাব জলে ফেলে আসতে , 
কৈবর্তদেব পাবখানা লহকষে সাফ কবতেন। আব তোদের বাব অপমান বোধ হয, 
জন্তব জন্তো হাতে ক'বে সবাতে? অহঞ্কান ভিতন থেকে মা গেলে ভগবান: লাভ হবে 
কিঃ চি?” 

মঠ ও সিশনেব শ্রীবাদ কমে বাঁডতে থাকে । ইহা দণ'নে মাঝে মাঝে এই বৈবাগ্য- 
বান, পাধকেব অন্তবে শঙ্বাব আলোড়ন উাঠত। নেবাব এক ভর্তকে ?তাঁন ?লখেন, 
“সাধ্য হযে আবাব এই ঘববাতি ক বে থাকা-ঁক পব আমবা কবাছি। এ ঘোব [বড়ম্বনা, 
মহামাযাব পাটি। আবিদ্যা কত বকমেব ফাঁদই পেতে খেলাচ্ছেন তাব হাতি-অন্ত নেই। 
বক্ষা কব ঠাকুব বক্ষা কৰো 1” 

কখনও কখনও তাঁহাকে বাঁলতে শুনা বাইত, "ঠাকুব ছিলেন, ত্যাগী বাদশা ৷ আজ 
বাদ ঠাকুব পরনবাষ দে ধাবণ কবে এখানে জাসেন, মঠধাবন আমাদের গব গলা 
ধাকা দিষে তাঁডযে 1দতে দতে বলবেন, 'বেটন্বা সর ঘঠধাবা সাধু হবোছিস, বেবো 
ঘালাবা |, 

আবাব তখনই তাঁহাব মনে পাঁডত ঠাকুবেৰ প্রচগাবত আদর্ণ: সম্পকে স্বামীজীব 
ব্যাখ্যান ও ভাষ্য। বাঁলতেন, “ঠাকুবেব অব্তমানে আগবা বে বকম কঠোব তপস্যা 
কবোঁছলাম, এখনকাব ছেলেবা তা পাববে না বলে স্বামী এই মঠ তব কবলেন, 
সাধকদেব চাট ডাল-ভাতেব ব্যবস্থা ক'বে। কাঁলতে অল্নগতগ্রাণ কিনা 1” 



স্বামী প্রেমাণম্দ ৩৬৩ 

বেলুড়মঠে আগত একটি ভিখাবীকে একবাব স্বামী প্রেমানঘ্দ দষাপববশ হইফা 
একটি কাঁচ লাউ প্রদান কবেন। ব্যাপাবাঁট জানিতে পাবিষা ব্ু্ধানন্দ মহাবাজ প্রেমা- 
নন্দকে ডাকাইযা কহেন; “বাবুবামদা, ওকে ওটা দিষেছো কাব হুকুমে 2? 

্রশ্নট শুনামার ক্রুদ্ধ প্রেমানন্দজী একখানা গামহা কাঁধে কিবা মঠ ত্যাগ কবিতে 
উদ্যত হন। ফটকেব সামনে আঁসযাছেন। এমন লমষ ঘটে এক +বন্মবকর অলৌকিক 
কাণ্ড । ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্চ সন্গন্ন মর্তিতে আবির্ভূত হন তাঁহাব লন্মনুখেঃ তাঁহাকে বাধা 
দিষা বলেন, “কোথাৰ বাচ্ছ, চাঁদ ? 

আভমানাহত প্রেমানন্দজীব ক্ষোভ দুঃখ মৃহূর্তে কোথাষ চঁলিষা গেল । সদগুবৃব 
কৃপাব স্পর্শে তখন তাঁহাব দেহ পুলকাঁগিত, নষনে প্রেমাশ্রুব ধাবা । মনে প্রাণে 
উপলাব্ধ কবিলেন, এই মন্দিব, মঠ এবং চত্তীদর্বস্থ বাবতীষ বল্তু, ভক্তদেব দেহ মন প্রাণ, 
সমস্তই প্রনু শ্রীবামকৃষেব-_কাহাবও কোনো পৃথক আঁস্তত্বই নাই । কৃপাসম্ণু নিজে 
আবির্ভূত হইষাই দোঁদন তাঁহাকে এ ত্তটি বুবাইযা গেলেন । 
ছুটিধা গিষা তখান 'তীন স্বামী ব্রক্দানন্দেব সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত কবিলেন, 

কাঁহলেন, তুমি ঠিক বলেছ মহাবাজ, এ সবাবই তো মালিক ঠাকুব। তুমি ঠাকুবেব সন্তান, 
স্বামীজী। তোমাকে তাই সব আঁধকাব দিয়ে গেছেন। আম কেঃ তাঁব দাস মানু!" 

নিবাঁভমান, প্রেমঘন প্রেমানন্দকে বহ্মানন্দর পবম প্লেহে কবিলেন আলিন্গনাবন্ধ। অতুল 
ভাবসম্পদেব আঁধকাবী শ্রীবামকৃফেব প্রেমবন সন্তাঁটি প্রেমানন্দ নহাবাজেব মধ্যে মূর্ত 
হইবা উঠিষাছল। তাই তো স্বামী বিবেকানদ্দ তাঁহাব শুদ্ধসত্ প্রেমমৰ দেহে দর্শন 
কাঁবিতেন ঠাকুবেব দেহাংশ ৷ 

স্বামীজী মঠবাসী সাধুদের প্রাযই বলতেন, “বাঝুবাম মহাসিংহ । আমাধ কাছে 
কু'চ্কে থাকে বূলে ওকে সামান্য মানুষ মনে কাঁবদ নি। পবে ওকে দেখে বহু লোবেব 
চৈতন্য হবে । ওব মতো প্রোমিক ঈম্ববাবশ্বাসী দুনিষা ঘুবে দেখতে পাবি কিনা দন্দেহ। 
বাখালঃ বাবুবাম এবা প্রত্যেকে ধর্মশাল্তব এক একটি কেন্দেব মতো 1” 

অপব গুবুভইবাও স্বামী প্রেমানন্দেব প্রীত নিবিড ভালবাদ। এবং প্রদ্ব পোষণ 
কাবতেন। ভ্বা্মা সাবদানন্দ অনট্কোচে একাঁলন তাঁহাকে বাঁলবাছিলেন “ ঠাকুব ই্বব- 
কোটি বলে তোমাদেব নির্দেশ কবেছেন তোমবা হুকুম কববে, আব জামবা পালন ববব ।” 

ঘৃত্যুব পূর্বে শশী মহাবাজ, গ্বামী বামকফানন্দ, এই প্রিষ গুবভ্রোতবই পাতা 
বাশ ভোভ্রনেব জন্য অনুবোধ ভরানান। এদমদ্য তাহা এব সেববকে বালযাহেন 
“বাবদ্বামদা ও ঠাকুব আলাদা নধঃ বুঝি! বাবুবামদা'ৰ প্রসাদ ভাকুবেল পস্াদ | দে 
তুই আমা তবি প্রসাদ দে । 

গুকুভাইবাই শুধু বে এই মহাপবুবকে চানবাছিলন তাহাই লু তাহিত গেসে 

স্পর্শ প্রাপ্ত হইযা বহ্ সাহু, ভন্ত ও গৃহীজনেব চৈতনা জাত হইযাছে। নূতন " 
অধ্াত্বসন্তাব তাঁহাব গ্রাতত্ঠিত হইহাছেন । 

সদাই প্রোমকেব ভাবমধতা ও দৈন্যভাব অবলম্বন কাবিধা দ্াকিলও এই স 



৩৬৪ ভাবতেব সাধক 

সাধকের মধ্যে দেখা যাইত সত্যকাব আত্মগ্রত্যয় ও বাঁলষ্ঠতা ৷ মঠেব তব;ণ ভঞ্তদেব 
উদ্দীপত কবিষা প্রাষই বাঁলতেন, “নাহং নাহং নাহং তুই, তু'হন তৃ'হু বতক্ষণ এই- 
ভাব ঠিক ঠিক না হয, ততক্ষণ আধ মা দাধন সমবে 1” 

একবাব মালদহেব এক উৎসবে আমানত হইযা প্রেমানন্দ বক্তৃতা দিতৌছলেন 
তাঁহাব বস্তবোব নির্ধাস ছিল, জাবের সেবা ও ত্যাগ তিতিক্ষাই ধর্ম । ভাষণ শেষে 
কষেক জন শ্রোতা বলিয়া উঠেন, আমবা প্রেমভাঁন্ত সাধন সম্পর্কে শুনতে চেযৌছলাম 
আপনাব শখ থেকে । তাই আমাদেব বলুন ।” 

সপ্ত সিংহ যেন গার্জযা উঠিল। প্র্ীপ্ত নযনে দটকণ্টে স্বাণী প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা 
কাবিলেন, “কে শুনবে কাকে বলবো প্রেমভীন্তব কথা? বলতে পাবেন আপনাবা, প্রেম- 
ভন্তিব কথা শুনবাব আঁধকাবাী কে আছে এখানে ৯৮, 

“ছাজাব হাজাব লোকেব মধ্যে এমন আঁধকাবী কি একজনও এখানে নেই” বাঁলষা 
উঠেন এক ভন্ত শ্রোতা । 

প্রেমানদ্দ মহাবাজ আত্মগ্রত্যষভবা কণ্ঠে বালষা চাঁললেন, “তাই যাঁ্দ না বুঝবো 
তো এতকাল পাধ হযোছ কেন ? মুখ দেখেই সব বুঝতে পাবি। তাহলে শুনন এক 
কাহিনী: এক অভিনব পণাবী প্রেম 'ফাঁব ক'বে যাচ্ছে প্রেম, প্রেম নেবে গো, প্রেম। 
লোকেব ভিড় জ্টে গেল দূবাবে। মূল্য কি? পণাকী হাঁকলো-_মাথা ! হ্যাঁ 
প্রেম নিতে হলে মাথা দিতে হবে । প্রেমভীন্তিব কথা আপনাবা শুনতে চান । উত্তম। 
কিন্তু এজন্য যে মাথা দিতে হবে। সব ত্যাগ কবতে কেউ বাজী আছেন? সব্ৰ 
'বালবে দিলে তবেই না এব আঁধকাবণ হওযা যায় 1” 

বাস্মিত জনতা উদ্দীপত 1সংহেব আননেব দক অবাক 'বস্মষে চাহিথা বাঁহল। 
ত্যা্গপৃত প্রেমের এই একানষ্ঠ সাধনা বামকৃষ্াধিষ্য বাবুবাম মহাবাজেব জীবনে 

সার্থক হইষা উঠিষাঁছল। প্রেমাসদ্ধ মহাপুবুষ তাহাব প্রেমেব জ্পর্শে বহ্ অক্কবেকে 
গবিণত কাঁবষাঁছিলেন বনস্পাততে। 

তবণ কমা ও সাধকেবা ছিলেন প্রেমানন্দ স্বামপব প্রাণস্ববপে । ইহাদেব এক একটি 
ইদ্ধকে প্রেমাবেগে উদ্জবল কাঁবষা তুলিতে, এক একাঁট জীবনকে প্রেমে পুণ্য উদ্ধদ্ধ 
কবিয়া তুলিতে কি অপাব ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিযাই না তানি সদা তপব থাকতেন । 
বেলদড়মেব প্রকাশিত স্বামী প্রেমানদ্দেৰ পন্লাবলীতে তাঁহাব অন্তবঙ্গতাব গুবে ভবা 
চিঠিপরগযীলতে ইহাব পাঁবচষ মিলে ।১ 

শ্্বামকৃষ্ণ মঠ, বেলে 
২1১১৪ 

পবমমেহাস্পদেষূ._ 
তোমবা হৃযীকেখে অনেকগুলি জুটেছ--গাজন নষ্ট না হয় । লক্ষয-দ্রষ্ট হইও না। 

এইটি বিশেষ নজব বাখিবে। তোমবা সবাই ?সম্ঘ হষে যাও, প্রীপ্রভুব ও পবম উদার 
স্বামীজীব নাম নেবাব উপধূন্ত হও। তোমবা বঙ্গদেশে আদর্খ ত্যাগী, এইভাবে 

১ স্বামী গ্রেমানন্দে পন্রাবলী : প্রকাশক- স্বামী সদ্বদ্ধোনন্, রামকৃষ্ণ মঠ । 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৬৫ 

তোমাদের জীবন প্রস্তুত কবিতে হবেই হবে । কেবল পবেব ঘাডে তীথে* ভ্রমণ, উত্তম 
ভোজ্রন ও দুচাবাঁটি বচন ঝাডবাব জন্য তোমাদেব জন্ম নঘ। ঘোব তপস্যায লেগে 
যাও, আঁভমান ধংস ক'বে বস্তু লাভ ক'বে তবে ফিববে। ভাবত, কেবল ভাবত কেন, 
সাবা ভূবন তোমাদেব দেখে অবাক হবে, আচাধেব স্থানে বসাবে । তবেই জেমবা 
বেলডমঠেব সাধুভন্ত ৷ নতুবা পেটেব জন্য লোকেব বাবে ছাবে ঘোবা সাধু ছিন্দুদ্থানে 
প্রচুব। হও পাঁবত্র হও অকপট, আব প্রাণ থেকে প্রার্থনা কব, প্রভু বক্ষা কব, প্রত বক্ষা 
কব বলে। পবম দযাল প্রভু বল দেবেন, বিশ্বাস দেবেন, শ্রদ্ধা দেবেন। অন্তব থেকে 
ডাক, তান শুননবেনই শুনবেন । রা, অ--, গ-, প্রভীত সকলকে আমাব ভাল- 
বাসা জানাবে ও তুমি জানবে । আমি ভাল এ বড়াই বাঁখিনে । আমি এসোঁছ শিখতে 
_-শেখাব শেষ নেই, অন্ত নেই । ঠাকুব আমাদের সং মন বযাদ্ধ দিন--এই প্রার্থনা | 

হভাকাডছ 

প্রেমানন্দ 

শ্রীবামকৃ্ণ মঠ, বেলুড 
১৯/৬1১৫ 

পরম প্রীতিভাজনেষু_ 
"তোমাৰ সেবাশশশ্রুষ়া দোখযা কে না মোহত হইবে 2 “সেবা বাদ্দি আউন 

অধীনতা, সহজে মাল বঘুবাই |, 
সেবা কি একটা সামানা জীনষ ৷ ঠাকুব গাইতেন--“আমাব ভন্তি যে বা পাষ, সে 

যে সেবা পাধ, তাবে কেবা পাব সে হয ্ রিলোকজধাঁ । 
ভষাকঃ তুঁমও ঠাকুবেব আশ্রষে এসে নিলোক ভষা হযে যাচ্ছো ৷ খুব ঠাকুবের 

ও ভক্তেব সেবাষ লেগে থাক। ধন্য হবে যাও, কৃতার্থ হযে যাও। ভয ডব দূব হবে 

যাক। তোমাদেৰ দেখে লোকে বলুক এবাই পাঁথবীতে গাক্ষাং দেবতা | খালি 
দীন হীন হলে চলবে না । মহাবাব হনুমানের মত বামভক্ত প্রাণ অন্তবণহ বামগত প্রাণ 
হতে হবে। ঠাকুব তোমাদেব সব ভাব নিষেছেন। তোমাদের এ দথেব ভাবেব চাকৃবদ- 
টাক্বীগুলোব ভাবনা ঝ'বো না। তু ওসব ভাব ভগবানেব উপব দিষেছ। িভঁক 
হবে থাক । 

শুভাকাহ্দন 

শ্রীবামকৃ্ণ মঠ, ব্লেড 

২৮শে ভানু, ১৩২২ 
পব্মমেহাস্পদেষ- 

আম দেখাঁছ তোমাদেন উপব ঠাকুবেব বিশেষ কুপা। ভুমি একান্তে একা একা বেশ 
আছ. প্রাণভবে প্রভুকে ডেকে যাও । দিদ্ধ হও, জীবন্নৃত হঞ্ ভাতিপ্রেমে উল হা 



৩৬৬ ভাবতেব সাধক 

মেতে যাও । লোকে ভাল বলক মন্দ বলুক, খেযাল ক'বো না! এই জীবনে এই 
ধারীবে ঈশবব সাক্ষাৎকাব চাইই চাই । তখন তোমা মুখ দবে বেবুবে ভগ্রবদ্ধাণী-_ 

অহগ্কাব, আঁভমান, দেশ ছেড়ে পালাবে । 
দেখছ না মানূষে কি চাষ? কেবল চাক এহক সুখ-স্পদ ভোগ এম্বর্য। ঈম্বব 

আছেন ক'জন প্রাণ থেকে 'বম্বাপ কবে? আব যাঁদ ব্বাস কবে, ক'টা লোক তাঁকে 
দেখবাব জন্য ব্যাকুল হয? বাবা বে লোকমান্য, কামনী কাণ্ন দিষে বেখেছেন, 
এ ছাডিরে উঠে এমন বীব কটা আছে? 

সাষ্ট অনন্ত, ভাব অনন্ত! অপবেব দোষ দেখতে দেখতে আমাদেব ভতব সেই দোষ 
ধীবে ধীবে এসে পড়ে। আগবাও ছোকেব দোষ দেখতে কিংবা দোষ শোধবাতে আস 
নাই, এসেছি কেবল শিখতে ৷ সর্বদা পবশক্ষা কবাঁব ক শিখলাম ৷ চতুর্দিকে দেখুছ 
ত কত বিজাতীষ, কত বিধর্মী ভাব ববেছে। তোমাৰ কি শল্তি, কত শোধবাতে পাব 
বলঃ এসোৌছ আম খেতে, পেট ভবে আম খাবাব চেষ্টা কৰা যাক । এই ভাল। আব 

তোমাব আমাব কথা লোকে কৃপা ক'বে গুনে মান্র। 'নিজেদেব ধাবণা কত হল তাবই 
ঠিক নাই, তা আবাব অন্যে নিলে 'িনা জানবাব ইচ্ছা । ভুলে উপব ক ভুল! এসে 
পড়োছি কোথাব, একবাব চিন্তা কাঁব এস। গ্রচাবেব কাজ নাই। এখন পালাতে পাল্লে 
হব। বাপ্। ভাগ্যক্রমে এ পমঘটাঘ এসে পড়া গেছে» তাই বক্ষে; নতুবা চাবাদকে ত 
কেবল দাবানল, বাভবানূল, আব জঠবানল । এই ভীষণ আঁগ্রকাণ্ডেব মধ্যে তুম কি 
কবতে পাব? পাব খাঁদ গ্রোমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে । 

“প্রোমক চাষ নাক' জাতি, চার না সুখ্যাতি, সে ভাবে পূর্ণ, হব ক্ষুপ্ন বলে 
অথ্যাতি। আবাব চৌদ্দ ভুবন ধংস হলে, আসমানেতে বানার ঘব । প্লোৌমক লোকেব 
স্বভাব স্বতন্তর । ও ভাই থাকে না তাব আত্মপব ।” 

পে মানুষের দোষগুণেব দিকে দাষ্ট না দিষে ভাল বেসে বেসে মবে * মবেই বা 
কেন?” ভালবাসাব যে অনন্ত জীবন__অমবত্ব লাভ হব। একবাব দ্বাপবে প্রেমমযী 
শ্রীমতী বাধাবাণী শ্্রীবন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দৌথরে অমন হযে গেছেন। এই 
ভালবাসা, এই 'নিজ্কাগ নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্য ধন, পবম নাঁধ | এস, এই বন্ধ লুটে 
নিয়ে আঁণ্ডল হযে যাই। এই "জীন লড়াই ক'রে কেড়ে নিবাব যো নেই--অবশ্য 
পশুবলেব কথা বলাছ জানবে । ব*বাস-বল, শ্রদ্ধা-বল চাই এ ধন লাভ কবতে হলে । 
সম্মুখে ঠাকুবেব আদর্শ জীবন, তোমবা কতই ভাগ্যবান । কিন্তু মা সব ভুলিঘে দেন, 
গঠাঁলবে দেন, এই এক মহা মোহ। তবে শবণাগতকে দক্ষা কবেন, সদ্বযাদ্ধ সান সংসঙ্গ 
দানে। 

শুভাকাঞ্ক' গ্রেমানন্দ্ 
বেলুড়মঠে গ্রাতাঁদন পাঠ হয । এই পাঠেব কাজ যাহাতে নীট সমযে শব হয 

এবং সবাই িঙ্ঠাভবে ইহাতে যোগ দে এজন্য প্রেমানন্দ স্বামীব উৎসাহেব সীমা ছিল 
না। 

পোঁদন অনেকে সময় মত আসেন নাই। প্রেমানন্দজ্জী জিজ্ঞাসা কাবিলেন, “হ্যাঁবেঃ 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩ বামন শত 

তোদেব আজ এত দৌব হ'ল কেন? বোজ বেজে এমনভাবে ডেকে বদাতে হব 
নাকি 2” 

সকলেই চুপচাপ । একজন তবুৃণ সাধু কৌফিবত 'হনাবে বাঁললেন, “সময ঘত 
আনব কি, মহাবাজ, এখনে ষত বাইবেব লোক আনে ও থাকে । তাদের মধো এখন 
সমধ কেউ কেউ বা শুষে থাকে, কেউ বা ঘুমিষেও থাকে ।” 

স্বামী প্রেমানন্দ ম্মতাভনা বন্টে কাহলেনঃ “আহা! আহা! এবা ঘুঘবে না 2 
এম? ঘুম আব কোথায হবে » এমন মুক্তবাষ;, গঙ্গা ' হাত্যা কোথা আছে *» জানিস, 
সংসাবে এদেব কত চিাভ'বনা, কত জরালা-্যন্দুথা ৮ জবলে পড়ে এখনে আসে এবটু 

প্রাণ জুডাতে, শান্তি পেতে । এমন শান্তিব স্থান আব কোথায আছে * বলাইস এবা সব 
ধুমাধ। আব ধুমোলেই বা। তোবা সব আছিস ক কবতে! তোবা গব বাঁডঘব 
ছেড়ে, সব্্ব ত্যাগ ক'বে এনাছস যে জাগাতে বে। ঠাকুব, হ্বামীজী এসোছিলেন 
বম্বরদ্ষাপ্ডকে জাগাতে । তোবা বে সব তাঁদেবই কাজ কবতে এসোঁছস। তোবা বে 
এই মোহনিদ্রাগ্রস্ত দেশকে জাথাঁব- এই জগধকে জাগাবি। আব এই কবভন লোককে 
জাগাতে পাববি না» তোদেব জাগ্রত দেখলেই বে এদের সব ঘুম ভেঙে যাবে ।” 

দেখা গেল, কথাগুলি বাঁলতে বাঁলতে তাঁহাব আনন ফুঁটিষা উঠিযাছে দিব্য প্রেমে 
আভা, চোথ দ:টি পবঘ কবুণায ছলছল । সকলেবই হানযে স্পর্শ লাগিবাছে এই প্রেমের, 
নৃতমস্তকে নববে তাঁহাবা বাস: আছেন । বেশ কিছুটা কাল পাঠবক্ষ বিবাভত 
বাইল এক অপর্ব নিস্তব্ধতা । স্বাণী প্রেমানন্দেব প্রেমপূর্ণ এবং ওজাঁজ্বনী বাণী 
অনুবণন তখনো চাঁলতেছে শ্রোতাদেব অন্তবে | 

এ সমষে ঠাকুব শ্রীবামকফেং আদর্শ ও বাণী বাংলার কে 'দকে এমন কৈ গ্রামা্লে 
ছডাইবা পাঁড়তেছে। ঠাকুবেব সাক্ষাৎ শিষাদেব দর্শনের জন্যঃ তাঁহাব লীলাকথা শোনান 
জন্য সবাই সমুৎসৃক । এ সথষে ঠাকুবে নব ভন্তদেব নিকট হইতে আহ্বান আসিলেই 
প্রেমানন্দলী তাহাদেব কাছে ছ-টিষা যাইতেন, জাগাইযা তৃলিতেন অপর্ব আতিক প্রেরণ? 
পূরবঙ্গে, ধিশষ কাঁব্যা ঢাকা এবং মষমনাসং জেলায় এবং উত্তববন্গে গালদহ প্রীত 
অঞ্চল সহস্র সহস্র ভন্ত তাহাব পৃণ্যমঘ সান্ধ্য পাইযা উপকৃত হইবাছেন। প্রীবামকুষে 
ভাবধাবাব এই জবজয়কাব দোঁখযা এক পত্রে তান 'লাখিতেহেন 

« আমবা দুই তিন দিন হইল ঢাকা প্রভাতি ধ্যাবধা মহে িবিযাছি। পূর্বে 
্্ীবীপ্রভুব লীলাব ধূম দৌখবা অ.নন্দিত ও স্তাঁম্ভত হইযাঁছি। ও দেশের ছেলেবা বেশ 
মেতেছে ঠাকুব ও স্বামীজীব নাষে। আপূক আবও উৎসাহ--অনম্য উদ্যান । যাক্ 
ভেসে দেশ ভাত প্রেমের হিতুলালে ! ভাবেব বন্যা আক, ড্বে যাক হিন্দ; মৃদলমান, 

খম্টান, কেউ না বাদ যাষ চুনো পঠট পর্যন্ত: দ্যোদ্বোষ দূর কবে গাতুক ইউনোগ, 
আমোঁবকা ভাব, মহাভাব লাভ কবতে। দাষেন্দ (জড় বিভ্রান ) সির 
প্রসারে নিশ্চষই অক্ষম ॥ ঠাকুন্ব ছদ্মবেশে শান্তির পথ দেখাবার জন্য, নখে নাতে 
এসোঁছলেন, পাঁণ্ডতোব গব চূর্ণ করবার জন্যই তাঁব আবিভব । হও দবল। মন মুখ 
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এক ক'বে তাঁর চিন্তা কব । এই শবাঁবেই প্রভুব দর্শন লাভ ক'বে ধন্য হতে হবে তোমার্দেব। 

তাঁর নামে অসীম শান্ত অনুভব কববে। আস?ক তোমাদের ভিতব দন়্তা। বিশ্বাস 
কব--তোমাদেব মধ্যেই অনন্ত শক্তি বিদ্যমান | ভগবান: তোমাদের মধ্যে মহত 'ও উদাবতা 
দিন - এই প্রভুব [নিকট প্রার্থনা ১ 

পেবাকর্ম যে শুধু দুমুঠো অন বিতবণেব জন্য নয; মহন্ত দেব দিবার জন্যে, এই 
ত্তটি মিখনেব কমারদেব হানবে সদাই তান গ্রাথত কিবা দিতেন । একাঁট পন্রে এ 
বম্পকে লাখতেছেন 

-প্াতকল্য বান হতে এখানে বেশ বাট হযেছে । বোধহব তোমাদেব ওখানেও এই 
বৃষ্টি বাদ যাবে না। বিশ্ববধাতা ভগবান্ না দিলে মানুষের দানে লোকের অভাব 
কখনই মিটে না। এই নব দুঃখকজ্ট বোগখোকেব গধ্যেও প্রভূব লীলা দেখাবার চেষ্টা 
কব। তিনি পরম কল্যাণমষ ৷ আমবা মাঁটব খেলনা 'িবে ভুলে আছ । কামনা কাঞ্চন, 

মান ইজ্জত পেষে সব বিদ্মবণ 1 তাই কৃপানধান দষা ক'বে মহামাবী দুঁভ্, মহাষে 
আমাদেব মধ্যে বিহ্জন 1হতাব' আসেন । শেখ, দেখে দেখে কেবল শিন্দা কব । 
কেবল মান দুমুঠো চাল দেবাব জন্য ঠাকুব তোমাদেব ওখানে পাঠান নাই-মহত্ 
ও দেবত্ব দেবাব জন্য 1 উচ্চ মন, উদ্াব হৃদব কেমন ক'বে 'লাভ কবতে হব শিখে 

নাও। এমন সুযোগ আব পাবে না। এষুগেব অবভাব বলেছেন, 'বহবূপে লন্মখে 
তোমাব ছাঁড কোথা খীজহ ঈশ্বব ! এভাবে প্রত্যক্ষ কব, মান্বজীবন ধন্য কব, 
স্বামীজীব কৃপা তোগবা আদ“ জীবন লাভ কব । বুঝছ না আমবা ক এখানকাৰ 
কর্তা? ভগব্ৎ শান্তব বিকাশ এখানে, নেই শীন্তবলে তোমবা এঁ সব কাজ কবতে দমর্থ। 
জান না কি, স্বামীজী লিখে গেছেন, গতান ক্ষ দেহে এই লথ্ঘেব মধ্যে ব্তমান 2 
বি্বাস কব সেই নত্যাসন্ধ মহাপুবুষেব আদর্শবাণী। বি্বাল কব! তোমাদের 
কর্মপাপ কেটে বাবে, পবাভাঁত লাভ হবে, জীবন্মূত হযে বাবে । কহে! তোমবা 

ক সাধাবণ লোক? ভুলে গেছ কি বে আদ্যাশানব কৃপা লাভ কবেছ ৮ জগতেব কটা 
লোকেব এ সুযোগ সৌভাগ্য হয বল” আমাব খুব ভাল লাগে “নাহং নাহং ভাব ! 
আম যল্ত, তুমি বন্ী , আঁম বথ তুম বথী_কৃপামধ কেবল এইটুকু বোঝাচ্ছেন বোজ 
বোজ। মহাবাজ বলেন__তোমাদেব কোটি কোট জলোব তপস্যা হবে যাচ্ছে এ নিকোম 
নিঃ্বার্থ কর্মে । এ কেবল স্তোকবাণী নষ, লত্যকথা জানবে । হবিকে ধবে হবিব 
শাঁভতে হাবিব সেবা কবছ। এ মূর্খ জডপ্রাষ গণ্ডগ্রামে ঠাকুবেব লীলা দেখে অবাক্ 
হছছ। এ কাব ব্য মনে কব» এব মধ্যে কি কিছ? শিখ্বাব নেই” বলি, তুমি কে 
মাধাই দাস যে লোকে তোমাব মুখে ঠাকুবেব কথা শুনতে উদগ্রীব এইখানেই প্রভূব 
শর্তিব বিকাশ । তুমিও সেই দেববাণী শুনাতে মেতে যাও নাক” লাধনভজন কাব 

নাম? অনন্ত আকাশে লদ্বা লদ্বা কল্পনা জল্পনা নিষে থাকলেই কি বড হওবা চলে 5 
কবিদ্ব ছেওে কাজে লেগে বাও। জীবন দেখাও, জাদশও ববেছে সামনে, ভব বি ' হও 
আগুযান, তোমবা লক্ষ্যস্থানে নিশ্চবই পেশীছবে ৷ ( পন্রাবলদ  উ ) 

১. স্বামী প্রেমানন্দেব পন্নাবলী * প্রকাশক, স্বামী সদ্বুদ্ধানঙ্দ শ্রীবামকৃ্মঠ 



সি 

স্বামন প্রেমানন্দ ৩৬৯ 

পাবত্রতা ত্যাগ বৈবাগ্য এবং মাধামোহ বর্ধনে উপব স্বামী প্রেমানন্দ অত্যধিক শব 
প্রদান কাঁবতেন ৷ সেবাব পৃজায মহাঙ্টমীব দিন বেলুড়ে দোতলাব বাবান্দাষ বসিষা 
আছেন। জগজ্জননদ মহামাষাব , ভাবাবেশে তাঁহাব মুখমন্ডল আবান্তম। আশে পাশে 
উপবিষ্ট ভক্তদেব বাঁলতে লাগলেন, “ভগবান্ কি জানস » পাঁবন্রতাই সাক্ষাৎ ভগবান! 
ভগবানে ভান্ত ও 'বশ্বাস যাঁদ থাকে তবে আব ভষ নেই। যা কিছু; দবকাব সব এনে 
যাষ। সংসাবটা ?ি বকম জানিস 2 ঠিক কুকুবেব লেজেব মতো । তাকে যতই টানাটানি 
কব, সংসাবেব দুঃখ দৈন্য অশান্তি কখনো একেবাবে দুব হবে না। সংসাবে মিথ্যাচ্বণ 
হিংসা, দ্বেষ আব বেষাবৌষ লেগেই আছে । আহা; মহামাধাব কি খেলা । কেমনটি কবে 
বাহা চাকাঁচক্য দিযে সকলকে মাধাব মোহে আচ্ছন্ন ক'বে বেখেছেন। ম।যাব ডেবে সব 
বাঁধা, তাই সকলে ভূল আছে” 

ভক্ত ধীবেন্ছু, উত্তবকালেব স্বামী সন্বূদ্ধানন্দ, সোঁদন নিবেদন কবেনঃ “মহাবাজ, 
1কভাবে থাকব একটু দা ক'বে বলে দিন।” 

“ভাবে থাকাঁব ? খট ধবে থাকবি-পাঁব্রতাবূপ খ্টি।” গভীব প্রতাবেব 
সঙ্গে বাঁলষা উঠেন প্রেমানন্দ স্বামী । 

“মাঝে মাঝে 'আমি আমাব' এই আঁভমান, অহত্কাব কত কিছু যে উণীক মাবে + 
দৃপ্ত কণ্ঠে তান উত্তব দিলেন, “কেন » ফোস্ ফোস্ ভাব একটু থাকবে না? নইলে 

যে কাজ হযনা। তবে ভেতবটাখুব নবম কোমল বাধা চাই। বাইবে একটু শল্ত 
থাকবেই । জানাব আব বলাব_ আঁ প্রভুব দাস, আমাষ মঠেব নকলে ভাল বলে 
জানেন, আম ক এব বিবোধী ভাব নেব ৯ আম ঠাকুবকে ডাকি তাঁব কথা ভাঁব তবু 
শালা খাবাপ ভাব আঙাঁব ? এভাবে আবাব নিজেকেও ফোস্ ফোস্ কবতে হয ।' 

একবাব জনৈক জিজ্ঞাস ছাত্র মহারাজকে প্রশ্ন কবে, “ঠাকুবেব লীলাকথা ঘা শোনা 
যাষঃ এসব ব্যাপাব না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চাব না । আব বিশ্বাঙ্গ না হ'লে তো 
সবই মিথ্যা 1” 

স্বামী প্রেমানন্দ উত্তবে বাঁললেন, “আচ্ছা, আদালতেব ভরভ তো ভাল সাক্ষীকে 
বাট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস কবেন। মনে কব্ তুই জজ- আব আম দাক্ষী। 
আমি বলাছ আম সচক্ষে দেখোঁছ, ঠাকুবেৰ কি অপূর্ব ভাবঃ কি তীর ত্যাগ, কি অধ,পম 
জ্তান, ?ক অদ্ভূত কর্ম সবই ি সকলে দেখতে পাষবে » কেউ দেখে কেউ শোনে, কেউ 
বা পড়েও বিশ্বাস কবে । চাই ?বশ্বাস অচল অটল । সবল বিশ্বাস না হলে কিহই হর 
না। একাঁট ছেলে বিএ পড়ে, বীবভূম জেলাষ বাডি। বেথা কবেছে। আমাষ মাঝে নাঝে 
পন্রদেষ। কযষেকশদন হ'ল আমা িখেছে-_ভষানক ইন্ছিষ চা্ল্য উপান্থত হবেছে। 
খুব অশান্তি ভোগ কবছে। কাতব হযে আঘাষ আশীর্বাদ করতে লিখে । জামি 

তাকে 'লাখ- তুমি ঠাকুবেব শবণাপন্ন হও আমি ঠ্রাকুবেব নিকট প্রার্থনা; কবছি, তান 
তোমাষ শান্তি ঈদন। পত্র পেবে কি লুন্দব উত্তব দিয়েছে । 

তখান একজন রক্ষচাবীকে এ পনুটি আনধন কঁবিতে বাঁললেন | সোঁট পাঁড়ষা তি 
হাঁস হাদিধা কহিলেন, “কেমন সুন্দৰ লিখেছে--উপদেশ অনূযাষী ঠাকুল্বে শবণপন 

ভা সা" (স-১)২৪ 



৩০০ ভাবতেব পাধক 

ছষে তাঁকে ডাকা অবাধ দেখাঁছ চাণ্চল্য কোথায় দব হে গেছে- ইন্দরগ্ীল যেন কে'চো 

হযে আছে, ইত্যাঁদ। চাই দব্বাস, বিদ্বাস। বচ্বাসে 'মলায় হাব তর্কে বহন্দবে। 
বুঝাল১ 15? 

সে-বাব এক ভন্ত প্রশ্ন কবেন, “মহাবাজ, সহজে ঈশ্ববেব ধাবণা 1ক ক'বে হয*' 

সাধনোল্জবলা বদ্ধ আর গুবহিষ্ঠাব দিক দিষা প্রেমানন্দজী ছিলেন অনন্য । 

দযর্থহছীন ভাষা 'তাঁন উত্তব দিলেন, “ঈশ্ববশীফণ্ববেব হোমবা চোমুবা একটা ধাবণা 

না কবে ঠাকুবকে ডাক । তাঁকে স্মবণ মনন কব, তাঁকে ধ্যান কব্। ঠাকুবেব শবণাগন্ন 

হোস: নাকেন? 'তাঁন যে কল্পতব;, বাবা ! ঠাকুব স্বামীজীবই অন্ত পাই লা, তা আবাব 

ঈশ্বব ! ঠাকুবেব বিষে স্বামগঞ্জীই কি কম গোঁডা ছিলেন £ কৃষই বল, চৈতন্যই বল, 

বূদ্ধই বল, আব যাব যাব কথাই বল না কেন এমনাঁট আব হয নি। ঠাকুব সর্বভূতে 

চৈতন্য দেখতেন | দুর্বার ওপব দিষে কোনো কিছ নিয়ে গেলে, দাগ গড়লে তান 

কষ্ট পেতেন, নতৈন কাপড় চডচড কবে ছিণডতে প্রাণ পড়প ক'বে উঠত। সমাঁধ 

অবস্থা কোনো অপাঁবন্র লোক ছণতে পাবত না 1” 

কথাগযাল বাঁলতে বাঁলতে মহাবাজ এক দিব্য ভাবাবেশে আবন্ট হইবা গিষাছেন। 

সকলেই অবাক: বিস্মষে দনানমেবে তাঁছাব দিকে চাঁছবা আছেন। কিছুক্ষণ পবে তান 

আবাৰ কথা শহুবু কবিলেন, বাঁললেন ঠাকুবেব একদিনকাব 'দিবাযভাবেব উদ্দীপনাব কথা, 

“আহা । প্রভুব কি অপাব দধা ! আমাব মাকে ( গভ'ধাবণীকে ) লক্ষ্য ক'বে একাঁদন 
ঠাকুব বলছেন--যাঁদি কিছ; মানত কবতে হব তবে এখানে (ঠাকুবেব নিজ শবীব দেখাইযা) 

মানত কবলেই সব হবে । চাই বিশ্বাস বিশ্বাস শেষ জদ্মেব লক্গণ 1”? 

মঠ ও িশনেব কাজ, ঠাকুব বামকব্ধ। ও স্বামীজীব প্রদার্শত পথে শিবজ্ঞানে জীব- 
সেবাব আদর্শাট স্বামী প্রেমানন্দ নাবা মনগ্রাণ দিবা আঁবাডবা ধাঁবষাঁছিলেন। তাঁহাব 
এই ধাঁতিব ?পছনে ছিল সদ্গুবুব কল্যাণবহ ক্পা। অনেক সমব এই ক্পাব স্পর্শে 

ঠাকুবেব অলৌকিক আঁবভশাবেব মধা দিষাও তাঁহাব জীবনে পেছিষাছে। 
একবাব দ:একজন নবাগত ব্র্গচাবীকে পুনঃ পুনঃ চেঞ্টা সত্ব যথোচিত পথে 

আনতে না পাবিষা মহাবাজ অত্যন্ত ব্যথিত হন। 'তাঁন তাহাদিগকে বাহা বাঁলতেন, 
তাহাবা তা মানষা চাঁলতে পাবিত না ; লে তান ভাবতে লাগিলেন ঘে, এই সকল 
নবাগত অবাধ্য ছেলেদেব লইয়া ঘব কবা এক বিভম্বনা । এইভাবে 'কছকাল অতাঁত 
হইলেও তাহাব 'বিজদ্বনাব শেষ হইল না, তাঁহাব সপ্পেহ উপরেশাঁদি বেন ব্যর্থ হইল । 
অবণেষে উপাধান্তব না দৌখবা মঠ ত্যাগ কাঁববা চাঁলষা বাইবাব সংকল্প কাবলেন। একাদন 
মঠ ত্যাগ কাঁববাব জন্য মঠেব প্রবেশ-দ্বাবে আসিবা উপস্থিত হইলেন ৷ মঠ ছাঁড়িষা 
চাঁলষা যাইবেন, কিন্তু কোথায় বাইবেন কিছুই কিন্তু 'স্থিব কাবতে পাঁবিতোঁছলেন না । 
ফটকে আঁসিবামান্র দেখিতে পাইলেন, ঠাকুব শ্রীবামক্্চ দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত 

কাঁবষা ফটকে দণ্ডাষমান । বাবুবামকে মঠ পাঁবত্যাগদড় সংকল্প দোঁখবা ঠাকুব বলিলেন, 

১ জ্বামী প্রেমানন্দ : শ্রীবামকৃষ প্রেমানব্দ আশ্রম, আঁটপুব, হুগলী । 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৭১ 

“হ্যাঁবে বাঝ্বাম। আমা ফেলে তুই কোথাধ যাচ্ছিস 2 ততক্ণাং বাবুবাম মহাবাজ 
অত্যন্ত অপ্রাতভ হইযা মাথা হেট কাঁবষা মঠে ফিবিষা আসলেন 1১ 

নূতন গৃহীভন্ত ও সন্যাসী সাধক, উভষই স্বামী প্রেমানন্দেব নিকট হইতে সাধন 
সম্পাঁকতি উপদেশ পাইযা ধন্য হইধাছে। তাঁহাব কল্যাণবহ গিঠপত্রে ইহাব অভ্স্র 
প্রমাণ মিলে । একটি চিঠিতে এক ভন্ত মাহলাকে মহাবাজ 'লাখতেছেন 

গা তোমাব চিঠি পড়লাম । মাব নিকট হইতে দীক্ষা লইযাছ জানিবা আনন্দিত । 
জগ্ংকে কপা কবিবাব জন্য তাঁব মানবদেহ ধাবণ । 

ভা-এ আশ্রম স্থাপন কবতে ইচ্ছা কবেছ উত্তম । তব নিজ নজর দেহ মধ্যে আশ্রম 
স্থাপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভিন্ত হাদঘই ভগ্বানেব বৈঠকখানা- শ্রীন্রীপ্রভুবাক্য ৷ 
কেবল বাক্য নব, প্রত্যক্ষ ব্যাপাব ৷ যাঁদ মানুষ হতে পাব, তবে টাকাব অভাব হবে 
কেন? কেবল অর্থেব ভ্রন্য আঁধক চিন্তা উচত নয । নিহ্কাম নিঃস্বার্থ হবে সর্বভূতে 

ভগ্রবান্ দর্শন ও নাবাষণ জ্ঞানে সেবা কববাব চেণ্টা কব। সষ্টিকর্তা ঈশ্বব-জীবেব 
মোহাদ্ধকাব ঘুচাবাব শান্ত এক তাঁহাবই ॥ হীনেব হান তুমি আঁম। ভগবানের 
ক্পাষ কেমন ক'বে আমারদেব মোহান্ধকাব ঘুচবে, তাহাবই চেঙ্টা কবা দণ্কাব। আমি 
তাঁব দাস, তাঁব সন্তান, এইটি উপলাব্ধ কব্বাব জন্য যে কর্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয । 
প্রভুব কাছে প্রার্থনা, বন্দনা, বোদন, নিবেদন ইত্যাদিতে ক্পালাভ হব। পবিন্ুতামষ 
প্রীত ও ভালবাসাষ পূর্ণহযে ধাক তোমাদেব জীবন । দেহটা দেবমদ্দিবে পরিণত 
কবা, আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক্ হযে বাক, ইহাই তো শ্রেষ্ঠ প্রচাব । আব এতে 
তুমিও জানবে না আমি একটা বড কাজ কবাছ। আমি আমাব অভিমানই অবিদ্যা 
মোহ । প্রভুব ক্পালাভে মোড় দফাব্ষ দাও, দাও ঠাকুবেব পাষে আপনাকে 'বাকষে । 

বা -কে বিশেষ ক'বে পড়াশুনা কবতে বলবে । অধ্যষনে সাধ্য সাধনেব দহাষ হবে । 
সে বালক-_তাকে বৃঝিষে দ্দবে, মূর্খ হলেই ভন্ত হব না। ভাবপ্রকাশেব ভাষা চাই। 
ভাবুক হলেই হয না, বাবা । ভাব শান্ত কি ছডাছডি যাচ্ছে ধন 2 ধর্ম কর্ম ছেলেঘানযাষ 
বাযাপাব » শিক্ষা ?ক সাধন নয ? বিলাসিতা জনা, মানেব জনা, অর্থেব ভন্য যে শিক্ষা 
সেটা কুশক্ষা, আব বর্মলাভেব জন্য, শাস্্রপাঠেব জন্য, শাস্দের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য 
ষে শিক্ষা তাহা সৃশিক্ষা, ইহা অবশ্য অবশ্য কর্তব্য২ 1” 

অপব একটি চিঠিতে মহাবাজেব প্রেমভীত্তব ব্যঞধনা সুষ্প্ট। তিনি লাখতেছেন। 
“মালা জপা ভাল, তুম ঠাকুবেব নাম ক'বে যাবে আমাদেব অত বাধ মানতে হবে না । 
যাবা মানে মানূক । আমাদের চাই মার্গেব ভক্তন সাধন, যেমন ছিল রজ্রগোপীন্দব। 
'শাঁখ তোমাদেব হল কথাব কথা আমাৰ বে অন্ত:বব ব্যথা, আমাব ত না গেলে নয ॥ 
হতে হবে ব্যাকুল, উন্মাদ এবই নাম বাগ মার্গেব ভজন। এখন ভগবৎ কৃপাষ ভান্ত 
প্রেমেব বান এসেছে ঠাকুবেব আবিভ্ভবে । যাও ভেসে, যাও মেতে, ভব নাই * ভষ নই 

৯ স্বামী প্রেমানঙ্দ - শ্রীবাধক্। প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুব হগলী। | 

২ পত্রাবলী * এ 



৩৭২ ভাবতেব সাধক 

দাও বাঁপ_ অমব হবে । হে জীব, নবজীবন লাভ কবো; নূতন বাজ্তাষ এগিবে চল। 
জধ শ্রীপ্রভুব জব, শ্রীভন্তেব জব 1” 

নূতন সাধকেব জীবনে আর্ধান্তব জবালা ও নৈবাশ্য মাঝে মাঝে আঁসষা দেখা দেব, 
তাহাদেব আত্মক প্রস্তীতত ভিৎও অনেক লমধ নভাইধা দেখ । ইহাদেব জন্য স্বামী 
প্রেমানন্দেব বাঁলষ্ঠ আম্বাসবাণী তাঁহাব 'বীভন্ন পন্ণে বহিধাচ্ছে* 

“তোমাৰ পন্র পেষে সকল অবগত হলাম ৷ ঠাকুরের কথা তো পডেছ ? -খানদানি 
চাষা হতে হবে। একবছব ধান হল না বলে যে হাল গবু বিক্রি ক'বে বজ্ধে থাকতে 

হবে, তাৰ মানে কি? লেগে থাকতে হবে । ধ্যান জমবে না বলে একেবাবে হতাধ্বাস 
হওষা ভন্ডেব লক্ষণ নয । ভভ্ত গ্রভূকে সুখে দুঃখে বোগে শোকে? শান্ত অশান্তিতে। 
মকল সময়েই ধবে থাকে । জানতো, “মানুষ গুব? মন্ত্র দেষ কানে? আব জগ্ংগুবু অন্ত 
দেন প্রাণে-একথা ঠাকুব বলতেন । সেই জগৎগুবুকে ধবে থাকতে গাবলে 'তাঁন পদ্ধা 

বদ্ধ দেন, তাঁহাব পাদপদ্মে অনুবাগ, প্রেম প্রভীতি দান কবেন। অতএব যে সর্বদা 
তাঁব শবণ মনন বাখে তাব আব কিসেব দবকাব 1, 

গুবু ইচ্ট, ধ্যান, জপ প্রীত সম্পর্কে নবীন ভন্ত সাধবদেব যে সব িঠ্িপন্ন তান 
ধ্ঘতেনঃ তাহা ছিল তাহাদের সাধনপথেব গরম সহাযক 

**তোমাব পন্ধু বথাসমষে পাইযাছিলাম িল্তু মধ্যে মৌদননপ,ব গমন কবাষ 

উত্তব দিতে বিলম্ব হইল ৷ বড বড সাধকেবও জপ ধ্যানে বাঁদলে মন চঞ্চল হয, উহা 
কেবল তোম্রাব নয। এজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা, বন্দনা কখনও বা ধীবভাবে 
মনকে তাডনা কাবতে হব । আবাব মন যে স্থানেই যাক না কেন দর্বঘ্ুই ব্যাপকভাবে 

আমাব ইন্ট বাঁহবাছেন, বীঝতে হয । 
উহাতে কোনো ভবেব কাবণ নাই জানবে, ঈশ্বব কপাব যৌদন মন "দ্থিব নেইক্ষণেই 

দমাধি। গুবু ও ইন্ট মূলত একই জানিষা ধ্যান কাঁববে ৷ যখন যোট ভাল লাগিবে 
তাতেই ধান কাঁবধা যাও। পবে তোমাব মন শুদ্ধ ও দনর্মল হলে এ মনই গুব হযে 
সব বলে দেবে । পদ্ম এখন থাক্ । হৃদষে ধ্যান কাবষা বাও। যান গুব? তাঁনই 
ইট, যখন যোট খুশী ধ্যান কবো, তাতে দোষ নাই। একাটতে নিষ্ঠা এলেই হল। 
ধৈর্েব সাহত অন্তরণীহাবাদ্দুষ দমন কবাব নাম-্রঘাচ্ব। বাহবেব সংদ্কাবে কি হবে ৮ 

“ “তোমাৰ চিঠি পাঁড়লাম । তোমাব ধ্যান শীঘুই হইবে, কোনো ভষ নাই । যে 
ভগ্গবান্কে চিন্তা কবে ঈশ্ববই তাহাকে ধ্যান কববাব ণন্তি ও সামর্থ দেন। সংসঙ্গ, 
সংমনঃ স্তাদ্ধিও তান প্রেবণ কবেন। তুমি ধ্যান কাঁবতে বিবত হইও না। মনই সং 
সঙ্গ সদগবুব কাজ কাঁবষা বাস্তা দেখাইবা দিবে । অবসবমতো তোমাৰ পন্র পাইলেই 
উত্তব 'দিব। তুমিও সকল কথা নিভ“বে খুলে লাঁখও, কোন ভষ ভাবনা নাই । যাহাবা 
ঈ্বব বিশ্বাসী তাহাদেব এ দুর দ্র কাম, ক্রোধ কববে 1ক £ চিন্তা কববে আমবা 
ভগবধ-দাস, 'ঝ্বনাথেব লন্তান মদরনান্তক শুলপাঁণব ছেলে । তবেই দেখবে এ কাম- 
ক্রোধগুলো দেশছাড়া হবে । শ্রীশ্রীঠাকুবেব কথা ।__ 

১ পঞ্াবলদ এ 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৭৩ 

বাম বন্ভা তিলোত্তমা যাঁদ মন ছলে, 

কৃষেব ইচ্ছাষ মন কছু নাহ টলে। 
এই মহামন্ত সর্বদা আও্ডাবে। সব শঙ্কা চল বাবে । 
যে বুপ তোমাব ভাল লাগে তাহা হাদঘ মধো বসাইযা ধ্যান ক'বে বও। একটু 

জোন কবে মশাবশীব মধ্যে বাঁসষা ধ্যান কাঁনও | অভ্যাস হ'বে গেলে ধ্যান না ক'বে 
থাকতে পাঁববে না। উহাতে গ্জা পাইবে । তোমরা খুব ভন্তি বিশ্বাপ হউক ইহই 
্ীশরীপগ্রভুব নিকট আমাৰ প্রার্থনা ৷ ভগবান তোমাষ বক্ষা কবুন সবপ্দা |? 

“*'্এবই মধ্যে অত উতলা হচ্ছ কেন * ঠাকুব একাঁট গান গাইতেন-- 
“মন কব পণ প্রণাবাঁধ, ত্যজ মান অপমান; 
জ্যান্তে মবঃ সহজ মানহষ ধবাব বাদ ।” 

দেখ, বাবা, যাঁদ কোন কাজে 'সাঁদ্ধ চাও তাব জনা প্রাণ উৎসর্গ কন্তে হবে , নতুবা 
ঠাকুবেব নাম গিষে আব কেবল হৈচৈ ক'বে এই মহামূল্য জীবন বথা নষ্ট কবা ক 
তোমাব মতো আক্কেলবন্ত লোকেব সাজে ? যখন লেগেছ তখন নিশ্চষই ওটাকে পাকা ব'বে 
তবে অন্য কাজ। কথামৃতে কি পড নাই, চাষাব ক্ষেত্রে জল আনাব বিষষ কি বোক্। 
ক নিষ্ঠা | কিত্যাগ ! এ যে ভ্বলন্ত জীবন্ত ব্যাপাব? এ উপদেশগুলো ক কেবল 

পু্তকেই থাকবে না কাজে দেখাতে হবে? তোমাদের যে এক একটা আদর্শ নিষে লক্ষ্য 
স্থিব ক'বে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিষে পড়তে হবে । যথাথ" মনুযাত্ লাভই যে ভোমাদেব 
প্রভুর শিক্ষা । এসেছ যখন এ ঘবে, নাগ যাঁদ লাঁখষে থাক এ খাতাব, তখন তো আব 
পেছদুলে চলবে না চাদ? এ স্থানে বসে কেবল একমনে সব্বাসীদ্ধ্দাতা প্রভূকে ডেকে 
যাও, সব পাবে । সব পাবে কোনো ভষ নাই, কোনো চিন্তা নাই | দেখুচ নাঃ ভগবৎ- 
শীত তোমাদেব পশ্চাতে পশ্চাতে সর্বদা বিদামান! ভাছাডা শ্রদ্ধাস্পদ দ্বামীজীব 
সদ্বন্ধে তোমবা পড় নাই ?ক? কেমন ক'বে নিঃসদ্বলে কা বদ্ধূহীন দেশে গিষে কি 
কাজ কবে এলেন? এক সত্য না স্ব্ন৮ তোমবা কি সেই মহাপুবঃষেব অনুনবণ 
কত্তে প্রস্তুত * নতুবা যাও, যেমন গহত্র সহন্র সাধ্ এই 'ভাবতে কেবল পেটের জন্য ঘুবে 

ঘুবে বেডাচ্ছে! *যাঁদ তোমাব ও ক জ ভাল না লাগে যথা ইচ্ছা চলে যাও তোমাব 
সাঁহত আমাদেব কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। আমাদেব ভালবাসা জানিবে 1” 

মঠেব আঁতাঁথ-সংকাব, নবাগত ভর্তদেব খাওষা-দাওষা গ্রভৃতি সব কিছুর ভাব নষা 
থাকিতেন প্রেমানধ্দ বাম? তাই অনেকে বাতেন” এ যেন মঠের গা । 

খাওষা দাওষা শেষ হইলে গঠবাঁডব বাবান্দা গঙ্গাব দিকে গখ কবিধা এবখানি 
চেষাবে তান অনেক সময বাঁদবা থাঁকতেন। গঙ্গাবক্ষে কোনো নৌকা আদিতে স্নথলেই 
তাডাতাঁড় নামযা গিষা গঙ্গাব ঘাটেব সোপানের উপব থাঁকিতেন অপেক্ষমাণ । নৌকা 

ঘাটে ভিড়িবামাত আবোহাঁদেব বাতেন, “দেখগো, ঠাকুবঘব বন্ধ হবে গেছে । তোমবা 
গঙ্গায প্লান কবে প্রসাদ পেষে বিশ্রাম কবো | তাবপব ঠাকুবঘব খুললে দশনন কারো 1” 

একথা বলাব পব তাড়াতাড়ি চাঁলষা যাইতেন বান্নাঘবে। উনুলে আগুন দিকা, 



৩৭৪ ভাবতেব দাধক 

ছাড়তে জল চাপাইন্না তবে তাঁহাব কিছুটা স্বাঁদ্ত। ভন্তেবা ছ7াটা আঁসবা 
বলিতেন, “মহাবাজ, এ আপাঁন কি কবছেন ? আপাঁন ওপবে যান, আমবা খাবাব তৈবা 
ফ'বে 'দীচ্ছ।” 

তান সহাস্যে বাঁলতেন, “আমাব আব ক কাজ? এই ভন্তসেবাই আমাব কাজ ॥” 
ভন্তেবা জোব কাঁবধা বাল্লাব ভাব নিষা দিতেন, খিছুঁড় তোব কাঁবয়া আঁতাঁথদেব 

খাওয়ানো হইত। সপ্তাহে চাব পাঁচ দিন এবপ ঘটনা ঘাঁটতে দেখা যাইত। কিচ্তু 
ভাচ্চর্ষের কথা, এই অসমযে আঁসিষা-পড়া আগন্তুকদেব বিবষ্ধে প্রেমানন্দজীব কোনো 
মালিশ ছিল না, মুখমণ্ডলে ছিল না কোনো বিবান্তব ভাব । 

মঠেব নিত্যকাব কর্ম ও প্রেমানন্দজীব মধু সাম্িধোব জ্মৃতিচাবণ কবিয়া সত্যানদ্দ 
মহাবাজ লিখিষাছেন, “তখন প্রত্যহ সকালবেলা কুটনো কুটতে সবাইকেই প্রাষ উপাস্থিত 
হ'তে হ'ত। সে সমযে তিনি নানাপ্রকাবে ঠাকুব ও স্বামীজাঁব কথা ব'লে আমাদিগ্নকে 
মুগ্ধ ক'বে বাখতেন। বাগানে তাঁবতবকাঁব আনাব সম সর্বদাই আম তাঁব সঙ্গে 
থাকতাম । সেই সময আমাদের মঠেব সামনে বহু জেলেদেব নৌকা থাকতো । 'তাঁন 
বাগান থেকে ডেঙো ডাঁটা কুমডাব ভাঁটা এনে তাদেব ডেকে ডেকে দিতেন, আব তাবা 
প্রায়ই দ?একটা ক'বে ইলিশ মাছ ঠাকুবেব ভোগেব জন্য দিত । তান বলতেন, “আমবা 
আব কি দিই__এব পাববর্তে দেখ, ইীলিশ মাছ দিচ্ছে । সদব্যবহাবই সাধুব ভূষণ 1” 

মঠেব নূতন কর্ম” ও সাধকদেব প্রেবণা দিতে এবং উদ্দীপত কিয়া তুলিতে প্রেমা- 
নন্দজীব জযাঁড় খখজয়া পাওষা যাইত না। একটি পন্রে ?তাঁন 'লাথতেছেন : 
**সর্বদা মনে বেখে চাঁলও যে, তুম গ্রভুব সন্তান, তাঁব দাস। তোমাব মধ্যে যেন 

হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা চ্থান না পা । সহ্য কবাই যেন তোমাব জীবনেব একমান্র মূলমন্ম 
হয। শ্রীন্লীঠাকুবেব জীবন এই সহ্যগহণেব এক অপচ্্ব আদর্শ । ঠাকুব তাঁব সাহফুতাব 
কত কথাই শ্ানযেছেন । শেষে কইতেন, “শ ঘ, যে সষ সেই বধ, যে না সয় সে 
নাশ হয়। তিনটে শব, সকেন জানিস? হে জীব, সহ্য কব, সহ্য কব, সহ্য কব ; 
আব না সইলে নাশ নিশ্ময 1, আমবা ঠাকুবেব সংসাবে শিখতে এসৌঁছ এই-_ 

বিহ,বুপে সম্মহথে তোমাব, ছাঁড় কোথা খখাঁজছ ঈশ্বব ? 
জীবে প্রেম কবে যেই জন; সেই জন সেবিছে ঈশ্বব।? 

নাবায়ণবোধে জীবে সেবা কবতে আমাদেব জন্ম ; এই আমাদের সাধন, ভজন, 
ত্যাগ, তপন্যা। লোকেব ভালমঞ্দ দেখবাব আমাদেব সময় কই? উহা আমাদের 
ধম্ণবকাশ। 

গকলেব স্যাবধাজনক গান একটা চাই। দাঁবদ্র, দব'ল, পাঁতত, মূর্খ-_এদেরই 
আপনাব বে নিতে হবে । এও বাঁল- একদলকে ভালবাসতে "গিয়ে অন্য বড় লোকদের 
ঘৃণা না কাঁত্যা বাঁস। এাঁদকেও দাঁণ্ট বাখবে। 'রদ্ধ হতে কট পবমাণয সর্বভূতে 
সেই প্রেমময়, সক লব সঙ্গে গিলে শে চলতে হবে, বাবা" এই শ্রীনরীপ্রভুর ও ববেকানদ্দ 
স্বামীব শিক্ষা | 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৭: 

স্থাধী স্থান দেখে যেতে তোমাব ইচ্ছা, ইহাব নাম দৃঢ নিষ্ঠা । এই নিষ্ঠা না 
থাকলে মানুষ নিজেব ও দেশেব উন্নীত কবতে পাবে না। আমাদেব দেশ কিবকম হাবে 
জান “্বদেশোভুবনঘ্রষম॥' এই একটা দেশ আমাদের নষ, সাবা পাঁথবীই আমাদের 
দেশ, জানতে হবে । সমস্ত জীবেব জন্য প্রার্থনা কবতে হবে, কাজ কবতে হবে । 
'আম' 'আমাব_ অজ্ঞান, মোহ, ইহা দুর কবা চাই। প্রভু তৃমি, তোমাব জগধ আমি 
তোমাব একজন সেবক মানত । কথায উদাব নষ। কাজে দেখাতে হবে । আবাব ঠাকুবেব 
পাত্কো কাটাব নিষ্ঠা চাই _এক জাবগায় । 

তুম সাধনাষ সিদ্ধ হও__ইহা আমাব অন্তবের প্রার্থনা জানবে । আধা ক'বে ছাড়া 
ভাল নয । তোমাদের দেখে লোকে অবাক্ হযে থাকবে নাঃ না হ'লে ঠাকুবেব নাম 
গ্রহণের [িশেবত্ব কি? যখন ভৰ পাবে তখন ঠাকুবকে প্রাণভ'ব ডাকবে, তিনিই দা ক'বে 

শান্ত ভান্ত সাহস ও বল দিবেন । 

নিম শ্রেণীর দাধাবণ মানুষের প্রীত স্বামী প্রেমানন্দেব প্লেহ। প্রেম, ক্ষমা ছিল 
অপাঁবসীম ৷ বেলুডমঠে নাঁধষা নামে এক পুবাতন ভূত্য ছিল। গবু বাছুবেব দেখা- 
শোনাব ভাব ছিল তাহাব উপব। 

সধু উমানন্দ লক্ষ্য কাঁবলেন, নিধিষা দুধ দুইবাব পব ঘটিতে অনেকটা জল ঢালিয়া 
দিল। উদ্দেশ্য এ পাঁবমাণ দুধ সে চাব কবিবে। 

স্বামী উমানদ্দ তো মহাক্রুদ্ধ । পাষেব জুতা খাঁলষা অপবাধীকে 'তাঁন মাবিয়া 
বাঁসলেন। তাবপব নাঁধষাকে উপাশ্থিত কবা হইল প্রেমানন্দজীব সম্মুখে । উমানন্দ 
চাহেন তথান এ ভৃত্যকে বায দেওষা হোক্। 

মহাবাজ তখন বাঁললেন, “শুনলুম+ তুই তো ওকে জুতো 'দিষে মেবেছিস। তাতে 
শাস্তি হব ন» এ এতাদন মঠে আছে, ওকে এখন চাকাবি হ'তে সববিষে দিলে ওব বাচ্চা- 
কাচ্চাবা না থেষে মববে | এ কথা একবাবও ভেবোছিদ্ * মানুষ তো আব সাধু হ'তে 
এবং তোদেব এখানে চাকা কবতে আসবে না । বাঁীনাধবাকে এখানে ডেকে নিষে 
আব 1” 

'নাধবাকে মহাবাজ প্রশ্ন কাঁবলেন। “দুধে জল মীশযেছিস্ ৮ 
“হাঁ, মাণযোছ" বালিযা প্রেমানন্দ মহাবাজেব পাষে পাঁড়বা সে কাঁদিতে লাগিল। 

মহাবাজ বলিলেন, “যা, আব কোনো দিন এব্প কাজ কবাঁব না+-আজ ক্ষমা 
ক'বলাম 1” 

্ধানন্দ মহাবাজ একাদিন প্রেমানন্দকে বাঁললেনঃ “বাবহবামদা-ভোমাব পাফখানা- 
গল এমন নোংবা হযেছে যে, আব যাওযষা চলে না! একটা ধাঙ্ড্কে ডাঁকিষে এগাঁল 
পবিচ্কাব ক'বে ফেলাও 1” 
প্রেমানন্দ উত্তবে কাঁহলেনঃ “ভাই, শীঘ্রই কিযে দেব 1৮ 
কিম্ভু কষেক 'দিনেব মধ্যে ধাড়কে আব পাওয়া গেল না । জতাপব একাঁদন দেখ 

গেল দ্বামী প্রেমানন্দ নিজেই গামছা পাঁবষা চুনেব বালাতি ও পৌঁড়া হাতে নিয়া 
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পাবখানাব 'দকে ঘাইতেছেন। একদ্রন নবীন দাধু তাড়াতাঁড তাঁহাব হাত হইতে 
এল লইতে গেলে তানি বাঁললেন, “ওবে, এসবই ঠাকুবেব কাজ ৷ আচ্ছা তুই কব।” 
এইব্প শত শত নিবাভমানতাব দণ্টান্ত তাঁহাব জীবনে বাঁহবাছে ৷ 

এই 'নবাঁভমানতা ও আভ্মত্যাগ ও সহনশীলতার বাণী ছড়ানো বাহবাছে প্রেনানদ্ব 

মহাবাজেব লিখিত অজগর পন্নে। এক ভন্ত কমাঁকে তিন াখিতেছেন 
' লোক চালান কঠিন ব্যাপাব। বিশেষ দীঁনতদদ্পন না হলে মুদ্িকলে পাঁডতে হব, 

আঁভমান অহঙ্কাব এসে জোটে । কৌশল হচ্ছে আগত ভুলে তুমিতথ প্রাভষ্ভা । তুম 

করত, আগ অকতা ঈশ্বব বস্তু আব সব অবদ্তু' এই সব প্রাণে ধাবণা চই। ভিতর 
বাব ভালবাসাৰ পর্ণ করতে হবে । আমায ভ,কুব ভালবাদৰ পবন নিবেছেন_অন্গাদেব 

সবাইকেই তাই । অন্তব্ধহঃ ভালবাসা! গ্রালাগ্রল ঘন্দও ও ভালহদাব জন্য । 
নাহং ত'হ্ তহ্ 1 প্রভু জআপাঁনই লব, গ'ল দিব কাকে 5 সবই যে ?তনি, ধুলিল একটু 
কম বেশ? মান্ত। মঠে কোনও অশান্তি বা অমঙ্গল হলে পাক্ছৎ শিব স্বাগীজ ভামাব 

গ্রালাগাল দিতেন, কত মন্দ বলতেন । কিন্তু দে ভালবাপাব অন্ত নাই, পাব নাই, ীঘ- 
নই। ভঙখন ভাবতুম, কেন আমাৰ শরন্দ বলেন আমাব কি দোৰ ৯ এখন দেখাছ ্বামীজী 
ঠিকই বলতেন, আমিই নকল দোবেব মূল। এই দুষ্ট 'আদকে দূৰ কল চই। 
নইলে নিদ্তাব নাই. কল্যাণ নাই । তাবপব দেখাঁছ আমাব দোষগুলো অনেক আপনা 
অপ্পাঁন বেশ নকল কবতে 1শখেছে * কিন্তু ভেতবট্া দেখতে চেষ্টাই কবে না আব বক্বেই 
বাকি। একটা দোষে প;ট্রীল বই আব ?ক আছে জামাব ভিতব, তাই তোবাও 
বকম হচ্ছিপ্ । যাবা ঠাকুবেব নাম কববে__ভাদেৰ জগবজর্বী হতে হবে-_জাপনাকে প্র 
পরবে দম্পর্ণবূপে বিকুষ কবতে হবে 1 

আশ্রমে বাঁদ কোনো গোল বাধে, জাঁনন দে সব তেমাব ও আহঙাল দেহ" সব 

ডে 

৫৯) 

মু চি 

দে 

অপবাধ “আমা দ্বামীজীব এই মত । চাঁদ, তুম ভাল হও, আবও ভন হও 1 আগন 
আপন দোষগলি খধবাতে চেষ্টা কবো । ব্যাকুল হবে ঠাকুবেব কাছে কাঁদ, প্রার্থনা 
কবো। প্রভো ।  দবা ক'বে গাদগুলো মধলা মাটিগঃলো ভীঁডবে প2াভবে দাও । অন্য 

উপাঘ নাই । ওখানে বাঁদ কোনো অধ্রান্ত আনন কবো দে দেষ তোদাব ক্রল্ব। কি 

জন্য এ সাজ পবেছে। মনে মনে লর্বদা বিচাব কাঁবও | পাগলা 7ছডে দও হিংবা 

ভপ্ব।নেব নামে পাগল ইও | খুলে ঘাক তোমাব দিবা দাঁন্ট গ্রভুব দবাষ ! ভলবেসে 
সকলকে নে ফেল- এই হচ্ছে জবান, এই হচ্ছে ভাত নববগেন। তোগলা জন্ম 
ভালবানা ভানবে । ইীত- শুভাকাম্্ন প্রেমানন্দ 

ঢাকাশবকরমপুবেব বিদগাঁবে সেবাব শ্রীবাসকৃণ্যন ডনতিপুজা উপলক্ষে ঠিবক্ট উৎদব 
অন-ষ্ঠিত হইতেছে! স্থানীব ভন্তেবা প্রেমানদ্দজীকে সেখানে নিব গিবাস্ছন। সহস্র 

কবেন নাই । দর্শনাথাবা নিজ নিজ ব্যষে ভোজন কাঁববেন ও উংসবেব আনন্দে অংশ 
গ্রহণ কাববেন। প্রেমানন্দজীব ইহা ভাল লাগিল না, অন্তব্গ ভন দীনহুকে বাইলেন, 
“কাবু সঙ্গে হবতো আধ পযসাও থাকবে না, এবা 'ক শ্রীত্রীঠাকুবেব উৎসব দেখতে এসে 
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এমনি ফিবে যাবে? হ্যাবে, যাবা ভোগ দিষে খেতে পাববে না, কেউ কি তাদেব খাতযাবাব 
ভাব নেষ নি 2৮ 

“পাছে সমবেত ভন্তগণেবকোনো অপহীবধা হব, বেহ অভুত্ত থাকে, €ই চিন্তার প্রেনিক 

মহাপযবুষ অধাব হইবা পিলেন, মনে হইল তাঁহাব যেন আহাবে প্রবৃত্ত নাই। অন্হা” 
প্রস্তুত, আসনে উপবেশন ক ববেন তধ্নও এই কথাই ব:ব বাব বলিতেছিলেন । এমন 
দম একজন সেবক আসা সংবাদ দিল যে, দুইজন ধনী ব্যবসাযী উৎসবে সমাগত 
সকলকে যথাশীন্তি সেবা কাবিবাব ভাব £হণ কাক্যাছেন | এই সংবাদ শুনি বাবুলাঙগ 
মহাবাজ যেন আশ্বস্ত হইলেন । তাঁহার গ্রীন্চখে সবল হাসি দেখা দিল! তিনি বালষা 
উাঁঠলেন “যা, বেশ হযেছে সকলে জধ্যন দিগে যা ।" 

প্রেমানন্দ মহাবাজকে কেন্দু কাঁবষা একবাব উত্তববঙ্গ মালদহেব ভন্তেবা বিবাট উৎলব 
সম্পন্ন কাঁবলেন। মালদহেৰ প্রাসণ্ধ ফজরলী আম তখনো তেমন লাগে নাই। উৎসব 
শেষে মহাবাজ বালক ভক্তদেব (দিকে আঙুল দিষা দেখাইষা উদ্যোতাদেব কহিলেন, 
“ঠাকুবেব নামে উৎসব কবতে এবা মালদহ এসেছ, আব আম খেষে যাবে না এ কেমন 

কথা ।* 

এক হ্ছানীষ ভন্ত বাঁললেন “এখনও এখানকাৰ আমেব সীজন হয নি।” 

মহাবাজ উত্তবে বাললেন, “তা কি জানি, বাব, কিন্তু এবা দেশে গেলে যখন এছেল 
খেলা সার্থীবা বলবে -মালদহে ?গিষে কেমন আম খোল? তখন এবা কি বলবে ৪» জান 

ছাডা মালদহেব উৎসব, তাও আবাব জ্যৈষ্ঠ মাসে সে কেমন হবে *ঃ 
আম ছাডা উৎদব যেন প্রেমানন্দ ্বামীজীব ভাল লাগতেছিল না। গ্রতাগচলু 

শেঠ ওখানকাব একজন 1ববাট ধনী ও বহু বড় বড আগবাগানেব নালিব। উৎদবে 

সময মহাবাজকে দর্শন কবিষা তানি তাঁহার খুব ভন্ত হইযা পডিলেন। চহাবাক সরে 

শেঠজনীব পেটে হাত ব্দলাইতে বুলাইতে আবাব উঠালেন ছেলেদের আম খ্য -যানে 
কথা । 

শেঠজী চাঁলযা গেলে মহাবাজ্র বললেন, “শৈঠজীন পেট বা হাত বলিতে দিয়ো 

দেখাব আম এল বলে- ঝুঁড ঝুঁড আম আসবে ।” 
তাহাই বিন্তু ঘাঁটতে দেখা গেল। অন্যান্য আমবাগানেব লাঈলবন্পে আহত 

পকমর্শ কাবা শেঠজী পাকা আম লংগহ কারবার ভাব দিলেন | হলে ঝুভি কু 

অ.ম গাবাঁদক হইতে আসতে লাগিল । সকালই ইছাসতো চত্ত হইল বদল হতনা 
ভঙগণে। 

উৎসব শেষে একাঁদন মহাবাজ "্শঠজীলে বাললেন, ঠশেঠলী। ছেলেদিগবে নিহত 
অম পেডে খেতে না দেখলে কি জামন্র হয 2. বাছে বি অপনাব বাথান লেই ৯ 

শেঠজীক আঁথুঘা পৃতকাবিণীব চানিদদিকে একাটি অনাঁতবৃহৎ আগ বাগান হিলি । এ 

বাগানে বন্দাবনন ও অন্যান্য ভাল ভাল আদেন গাছ হিল । শেঠভদ হা দান 

বঞ্জনেব জন্য সর্বদাই প্রস্তূত ছিলেন । বিকালবেল- বাবুল: হাল ভন্য নয লগ, 

বু ৭ তে 
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অভ্যাগতদেব শতাধিব লোক নঙ্গে লইবা শেঠজীব আগবাগানে গেলেন । বাগানে প্রবেশ 
কবিবা দকলেবই বপুল আনন্দ হইল । বাবুবাম শহাবান্ নঙ্গীব দকলকে প্রহাবঈবেন 
মতো আম পাডিবা খাইতে উতদাহ দিতে লাগিলেন ৷ নকলেই ইচ্ছামতো আন খইতে 
লাগিল। মহাবাজেব আনন্দ আব ধবে না। তিনিও নিজহাতে ছাত দিবা গাছে ডাল 
নোবাইবা ধাবা ছেলেদেব জাম পাঁড়বা লইতে বাঁললেন। 

শেঠরীও আনন্দে বিভোব হইবা “বে বত খেতে পাবেন নিতে পবেন দিন" বালবা 
আবও আনন্দ বন কাবভে লাগিলেন ) সন্ধ্যব গর্ব পর্বন্তি আগ্রোৎসব চাঁলল১ 1 

ভক্ত ভাতেন্গনাথ দত্ত লাখধাছেন, “ঘহানাজু আঘাকে প্রাবই ভিজাস। বানাতিন, 
তুই কি ভাবলদ্যট হবে বেতে পেবোঁছন ৮ তানি বে প্রেমে ঠাকুবেব দাইত একেবাদুর 
ডাষল্যুট্ হইবা গিবাছিলেন। একেবাবে শিবা গিবাছিলেন? ইহা নিশ্চিত ॥ তান 
তাঁহাব “অহং'টাকে নানবা ফোঁলবা ঠাকুবেব নঙ্গে বে এক হইব ?গবাছি"লন, ইহা তাহার 
প্রীভাট হাবভাব হইতে বাাঝতে পাবা বাইভ। 'ভাঁন পর্বদা “নাহং নাহং তুহ তুই; __ 
এই গহাবাক্য উচ্চাবণ কাঁবতেন। 

"“*নমস্ত দিন উৎসবেব নানা দিব তন্তাবধান কাবা ঘাববা ধাবা ক্লান্ত হইঘা 
মহাবাজ একটু 'বশ্রাম কাঁবতোছলেন ৷ তাঁহাব সমস্ত শবীব ভাবে লাল হইবা গিবাছে 
এবং এক 'দব্য কান্তি কুটিবা ভায়া তাঁহাকে অত্যন্ত পুঞ্দব দেখাইতৌছিল, জানালা দিবা 
বহদ লোকে একদ্ট্টে তাঁহাকে দৌথতোঁছল । এন নব বাবুবাম নহাবাজ ভনৈক বর্গ- 
চাবীকে উপব হইতে “হাব ভাই'কে ( গ্বা্মী তুনষানঘ্র ) ভাঁকবা আনতে বাঁললে দ্বাঘদী 
তুবিরানন্ব নিচে ঘবে আঁদলেন। তাঁহাকে দেখিবাই বাবুবাম গহাবান্ত বাললেন, 
“আপাঁন কেবল উপবেই থাকতে চান। নাঝে মাঝে নিচে নেঘে আনমাবিগকে দবা কাবিতে 
হব 1, 

হাব নহাবাজ বাঁললেনঃ “আগবা কখনও উপবে আবাব বখনও গনচে থাঁকি, বিচ্ছু 
তুমি তো নিচ-উপবেব পাব হইবা গগবাছ 1 

“ঘঠেব পশ্চিম দিকে বাবান্দাৰ পুজনদব স্বামী বনগানম্ৰ এবং বাবুবাগ ঘহাবভ 
বাঁসবা আলাপ কাঁবতোঁছলেন । আগি একাবদ সেই লনবে দেখালে গিবা শনিতে 
পাইলাম, জ্বামী ব্রদ্ধানন্ব বাবুবাম পহাবাজরকে বালতেছেন, "তোপাব এখনও একটু "কে 
আহে ।' এই কথা বাঁলবাই বাভা মহাবাজ উপব তলাব টীঁঠবা গেলেন। 

মানন্দন্রী উঠিবা বাইবাব দ্ধ বাবুবাঘ মহাবাভ ভাঁহাকে শুনাইধাই বেশ জোবের 
সাহত বাঁলতে লগিলেন, “আমি দিদ্ধের দিম্ধ, আদি নিত্যানন্ধ । আন দ্বাঘীজাদ 
চেলা, দ্বামীজীই আমাকে গ্রামে গ্রাদে গবে ঠাকুবেব কথা শুলাতে বলেছে ।” বাঁঝলাম 
ঠাকুবেন প্রচাব ন্বন্থে কোনো করা তাঁহাদের মধ্যে হইতোঁছল । ঠাকু বব লীলা ও শিক্ষা 
ভনসাধারণেন নধ্যে প্রচাব কবিবাব একটা ভাব বাবুবাগ গহাবাজেব মধ্যে ছিল ৷ তাঁহার 
ন?থে ঠাকুবের কথা শহনবা কত লোক বে ভক্ত হইবাছেন, তাহাব ইবন্তা নাই । 

১ গ্বানী প্রেমানন্দ শ্রীবামকঞ্ প্রেমানন্দ আশ্রম 1 



স্বামী প্রেমানন্দ ৩৭৯ 

ভক্ত জীতেন্দুনাথেব স্মৃতিকথাষ প্রেমানন্দ মহাবাজেব নিজস্ব সিদ্ধি ও আত্মস্বাকৃতিৰ 
এক প্রমাণ পাও্ষা যাষ। 

বাবুবাম মহাবাজ কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না । আমাদের মধ্যে একজন (প্রকাশবাব:) 
দীক্ষাগ্রহণেব ইচ্ছা প্রকাশ কাঁবলে বাবুবাম মহাবাজ তাঁহাকে ধমক 'দিয়া শ্রীত্রীমাব নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কাঁবতে আদেশ কাঁবলেন। তদানুসাবে তান ও আমি ১৯১৪ সনেব 
৬পুজাব পবে একাঁদনেই শ্রীন্রীমাব কৃপা লাভ কাব । এ বংসবই হউক বা তাহাব পৰে 
একাঁদন বিকালবেলা আম বেল,ড়মঠে গিষাছি । বাবুবাম মহাবাজ উপব তলাব 

বাবান্দাৰ ছিলেন । আম গঙ্গাব উপব 'দিষা মঠেব বাড়িতে ঢুকিতোছ--বাব্বাম মহা" 
রাজ উপব হইতে আমাকে ডাঁকিষায বাঁসলেন, 'প্রসাদ নিষে যেও ।' 

আমি ভিতবে "যা ঠাকুবেৰ প্রসার্দ যে ঘবে থাকে সেখান হইতে প্রসাদ ধাবণ কাঁবষা 
উপবে বাবুরাম মহাবাজেব 'নকট গেলাম । 

তিনি জিজ্ঞাসা কাঁবলেন, প্রসাদ নিষেছ ?' আমি বাঁললাম, "হাঁ; ঠাকুবের প্রসাদ 
নিয়োছ।+ 

তান তখন একজন ব্রশ্ধচাবীকে বাঁললেন, 'ইহাকে প্রসাদ দাও । জানলাম উহা 

বাবুবাম মহাবাজেব প্রসাদ । এইভাবে তান নিজেব প্রসাদ আব কোনো দিন আমাকে 
খাইতে দেন নাই। 

প্রসাদ ধাবণ কাঁবষা তাঁহাব নিকট গেলে তিনি হঠাৎ বাঁলধা টাঠলেন, “যান 
ঠাকুবেব ভিতব ছিলেন, যিনি স্বামীজনব ভিতব ছিলেন, তিনিই এব ভিতব (অর্থাৎ তাঁহার 
নিজের ভিতব ) আছেন ।” এই প্রকাব কথা তাঁহার মুখ হইতে পূর্বে আব কখনও শান 
মাই। 

কালাজববেব আকুমণে প্রেমানন্বজীব শবীব বগ্ন ও দুর্বল হইযা পড়ে । মেন 
গুবুভাইবা শবীব সাবানোব জন্য তাঁহাকে দেওঘবে পাঠাইযা দেন । লঙ্তে গেলেন 
বামন সত্যানন্দ এবং অপব দুহীট সেবক । হ্বামী দত্যানদ্দ এ সমযকাব বথাপ্ররঙ্গে 
লাখতেছেন : 

“দেওঘবে গিষে স্টেশনে গাষেই শচীনবাবুদের প্রকান্ড বাঁড়তে আমাদের স্থান 
হ'ল। ওখানে যাওষাব পবাদনই বাবুবাম মহাবাজ তাঁব জাঁনসপন্ধ দেখতে আবন্ড 
ক'বলেন। তাঁব কোনো ট্রাঞ্ক বা সুউকেশ থাকত না। তাঁব ছিল একটা ক্যানভাসএন 
ব্যা ভাতে লোহাব একটা তলাচাঁব দেওষাব ব্যবন্থা থাকতো । দেওঘব ?গিষেই ব্যাগটা 
অত্যন্ত বড় হযে গিষাছে দেখেই -আমাষ বললেন, ণক বে? ব্যাগটা আমাব এত বড় 
হযে গেছে যে? তাতে আমি বললুম, শোর্ধেনবাবন ছ'টা আম্বব ফতুফা, ছ'খানা কাপড় 
ও চাবখানা গামছা 'দিষেছে।” 

তখন তানি বললেনঃ “তুই আমাকে না 'জ্জ্ঞাসা ক'বে এ লব নাল কেন ৮" 

ললুম, 'আপনাব কটা 'ভঁনসপত থাকে, আমাব তো ভরানা নাই ।" 
তখন তান বললেন, "দ্যাখ, তোকে সাবধান ক'বে চি, আমাব সাধারণতঃ চাবখান 



৩৮০ ভাবতেব সাধক 

ছ'হাতি কাপড়, চাবটা ফতুযা, দ:খানা গামছা ও একখানা গাষে চাদব- এই ব্যাগে 
থাকবে । এব বেশী ব্যাগে বাখাঁব না। আব আমাব নাম ক'বে যাঁদ ভন্তদেব কাবও 
কাছে কোনো 'জীনস 'বা টাকা পধসা চাস, তবে সেই মুহূর্তে তোকে আমাব এখান 
থেকে চ'লে যেতে হবে । আমি এ-সব পছন্দ কবি না১ 1” 

নিজেব শবাব প্রাষ বধবস্ত,বেশীব ভাগ সমষেই শয্যাশাষী থাকেন, তব2ও আগন্তুক, 
আতাথ বা ভন্তফেব সেবা পাঁবচ্যাব জগ্যপ্রেমানন্দজজীব দশন্তাব অবাঁধ নাই। কলকাতাব 
ট্রেনে আসবাব সময হইলেই তাঁহাব সেবককে স্টেশনে পাঠাইবা দিতেন । কাঁহতেন, 
“দ্যাখ তো কোনো ভন্ত এলো কিনা। এলেই ডেকে িষে আসাঁব। স্টেশন থেকে 
ফিবে এসে তোবা খাব, একটা হাঁডতে গবম জল বাঁযে বেখে যা, যাঁদ কেউ এসে গডে তাৰ জন্য চাবাঁট চাল চাঁপযে দিব ।” 

বেলদুড় আশ্রমে থাকাব সমব আঁতাঁথ ভ্জদব জন্য যেমন উৎকণ্ঠা তাঁহার ছিল, 
এখানেও ঠিক তেগান। 

মহাপ্বন্য মহাবাজ সৌঁদন পাঁডত গুবুভাইকে দৌঁখতে দেওঘবে আ'সবাছেন। 
একসগয়ে বহস্যভবে কাঁহলেন, “বাব্বাম মহাবাজ, তুমি দেখাঁছ এখানে হোটেল খুলে বসেছ।” 

উত্তব হইল, “তাবকদা, বাবুবাম যতাঁদন থাকবে, তাব হোটেল সঙ্গেই থাকবে । 
আম ভো এজন্য কাব কাছে আধ পবলা চাইনে । আম দৌঁখ, ঠাকুবই আনেন, ঠাকুবই খান, ঠাকুবই খাওযান। আম তো দেখাছ, ভন্ত ভগবান:, ভাগবভ--একে 1িন, তন 
এক। বাদ এ ব্যাটাদেবও এব্প মাঁতগাঁত হয তবে তো এবা ধন্য হযে যাবে ।” 

বশ প্রেমানন্দ মহাবাজকে ভাল ভাল ফল খাওযানোব জন্য ভক্ত বামকু্ বোস তখন 
খহা ব্যস্ত। প্রাষই কলকাতা হইতে প্রচুব ফল 'মাণ্ট আনাইযা দিতেন । মহাবাজ একাঁদন তাঁহাকে চাঁপধা ধাঁবলেন, কাঁহলেন, “তুমি যে সতীশকে হিসাব শুনাঁচলে, 
তাতে আমাব মনে হাঁচ্ছিল, বোজ আট দশ টাকাব ফল খাঁচ্ছি। আম সাধঃ এবুপ ফল 
খেলে আমাব প্রাণ বাঁচবে, এ কেউ বলতে পাবে» আমাব মনে হচ্ছিল, তুমি যেন আমাকে একাঁদন বিষ খাইযেছ । কাল হতে আম ফল-টল আব খাব না। কোথায় আমবা গাছতলাষ থাকবো, তা না--এইসব 1৮ 

এ কথা শশনয়া বামকৃষণবাব: গ্রেমানন্দজীব পাষে ধাঁবধা কাদতে লাগিলেন । 
মহাবাজ কাতবকণ্ঠে কাঁহলেন, “এখানে থেকে গবশীবদেব অবস্থা দেখে আমাৰ প্রাণ বন ব্যাকুল হবেছে। তুম এদেব কছ; লোককে এক পেট ক'বে দই চিড়া খাওষাও আব একখানা ক'বে নতুন কাপড় দান কবো 1” 
বাম বোস তৎক্ষণাৎ শিবোধার্য কাযা নিলেন মহাবাজেব এই নির্দেশ। 
প্রেমাণদ্দ স্বামীব শবাব ক্রমেই খাবাপেব দিকে বাইতেছে। ভবানীপদব গদাধব আশ্রমেব প্রাতিষ্ঠাতা যোগে ঘোষ মহাশয তখন দেওঘবে। চাতিত হইযা তানি একাঁদন নেওঘবেৰ সাধ; বালানন্দ স্বামীকে নিষা আসলেন প্রেমানন্দ মহারাজকে দেখানোর ০১২ 
১ স্বামী প্রেমানন্দ : শ্রীবামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম । 



স্বামী প্রেমানন্দি ৩৮১ 

জন্য ৷ বালানদ্বজী জাঁড়বুঁটি ও দৈবী চাকংসা জানতেন । প্রেমানন্দ স্বামঈকে পল্পক্ষা 
কবাব পব তান কাঁহলেন, “গহাত্বা । সাধুর যাঁদ শবীবেব দিকে আকর্ষণ না থাকে 
তাহলে শবীব কখনো থাকে না। আপাঁন দধা কবে এ শবীবটাব উপব একটু নজ্ব 
দিলেই এটা সেবে যাবে ।' 

শান্তস্ববে প্রেমানন্দ বললেনঃ “দেখুনঃ আব এই শবীবটাব উপব এখন একেবাবেই 
মমতা নেই। আমাব এ শবীবটাকে যেন একটা পচা কুঘড়োব মতো মনে হচ্ছে। এটাব 
কথা ভাবলেই যেন গা ঘিনাঘন কবে, ওব দিকে কিছুতেই মন দিতে পাঁব না।” 

বিদাষ নিবাব কালে বালানন্দ স্বামী প্রেমানন্ৰ মহাবাজেব সেবকদেব বাঁলযা গেলেন 
“এ শ্রবীব থাকবে না- শীঘ্রই যাবে 1” শহাবাজকে কোনো দৈবী উষধাঁদ আব তানি 
দিলেন না। 

পূবববাংলাষ ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্কেব নাম প্রচাব কাবিতে গিষা প্রেমানন্দ স্ব।মীতক আতি 
কঠোব পাবশ্রম কাঁবতে হৰ এবং সেখানকাব জলো আবহাওষাষ কালাজববে 'তাঁন আন্রান্ত 
হন। এই বোথেব আক্রমণে ভুঁগষা তাঁহাব শবীব একেবাবে ভাঙিবা পড়ে এবং শেষ 
পর্যাষে তাঁহাকে বায় পাঁববত'নেব জন্য দেওঘবে আনা বাখা হয । এখানে আসাব পব 
হঠাৎ তান আক্রান্ত হন মাবাত্বক ধবনেব ইনফ্লুষেঞজায । 

এবাব তাঁহাকে কলকাতাষ বলবাম বসুব ভবনে হ্ানান্তাবত কব হয । বিচ্ভু 

এখানকাব অভিজ্ঞ চিকিৎসকদেব প্রচেষ্টা কোনো ফলোদষ হওষা দুবে থাকুক। বোগেব 
তীব্রতা দ্রুত বাড়িষাই চাঁলতে থাকে । 

৯৯১৮৫ খষ্টাব্বেব ৩০শে জুলাই তাঁবখে সংকট শেষ পর্যাঘে আদিবা ঘাব। 
ঙ্মানন্ৰ মহাবাজ বেলুডমঠ হইতে ছ:টিষা উপ্গাস্থত হন প্রেমানন্দন্রীব শয্যাব গশে। 
গুকুভাই ও ভক্ত শিষ্যদেব সেখেব জলে ভাঙাইষাঃ প্রেমভন্তিনসদ্ধ বামকৃষতনয 
প্রেমানন্দজী চিবতবে ত্যাগ্ন কবেন এই মবধাম । 



রামদাস বাবাজী 

ফাঁবদপবেব অখ্যাত অজ্ঞাত কিশোব বাধিকাধ্জনেব জীবনে হঠাৎ একাদন লাগে 
ত্যাগবৈবাগ্যেব হাওযা, অবলীলাষ ঘবসংসাব ত্যাগ কাঁবিষা ?তাঁন বাঁহব হইয়া পড়েন 
বৈফবপৰ সাধনাব পথে । পবম সৌভাগ্যবান্ ছিলেন বাঁধকাব্জন, তাই আত্মকৃপা, 
গুবুকুপা ও ঈশ্ববকৃপাব বিবল ল্সিলন দেখা যাষ তাঁহাব জীবনে, দ্ধ, মহাত্মা বামদাস 
বাবাজীবুপে ঘটে তাঁহাব পবম অভ্যুদষ 1 

অন্তবে বস আম্বাদন ও বাঁহবে জীব উদ্ধাবণ' এই কল্যাণমঘ রতাঁট উদযাপনের 

সংকজপ গ্রহণ করেন বাবাজী মহাবাজ । এ সংকল্প তাঁহাব পূরণ হষ, অগাঁণত নবনাবী 

তাঁহাৰ প্রেমভীন্তব বসে হয় আভাসিপ্চিত। 
১৫৭৬ খুখেন্টাব্দে ফাঁবদপুব শহবেব নীলটীল পল্লীতে এক সন্ভ্ান্ত বৈদ্যবংশে 

বামদাস বাবাজী জন্মণিহণ কবেন ৷ 1পতাব নাম দর্গাচবণ গপ্তত মাতা--পত্যভামা 
দেবী । 

এক পরপ্রেব মৃত্যুতে শোকার্ত হইষা দরগ৫গাচবণ ও তাঁহাব স্ত্রী বন্দাবনে গিষা 
বিছ্যা্দন বাস কবেন ৷ তাঁপত "চত্ত ক্রমে শীতল হয়! গৃহে 'ফাঁববাব পবেব বসব 

যে পন্রুট ভূমিষ্ঠ হয, বহ্দাবনের পুণ্ামষ স্মাত জাগবূঝ বাখাব জন্য পিতা মাতা 
তাহাব নাম বাখেন বাঁধকাবঞ্জন । 

বাল্যকাল হইতেই বাঁধকাব জীবনে নানা সদ্গুণ পাঁবস্ফুট হইতে থাকে । 

পবোপকাব এবং ঈশ্ববভন্তি ছিল তাঁহাব সহজাত । সূকণ্ঠ ও সবজ্ঞ ছিলেন তানি, 
তেমান ছিলেন স:দক্ষ আঁতাই- হান্রা বা বাউলেব দলে যে কোনো ভন্তিসংগদত শহানলে 
তৎক্ষণাৎ সেই সুবে লষে সে গান গাহষা শুনাইতে পাঁবিতেন। 

স্কু'লব লেখাপডাঘ্ন বাধিকাব কোনোদিনই তেমন মনোযোগ দেখা যাব নাই, অথচ 
ক্লানেব পৰীক্ষা গ্রাষই তীঁন প্রথম স্থান আঁধিকাব কাঁবতেন 1 বিল্তু স্কুলেব গবদ্যা তাঁহার 
বেশাদৃব অগ্রসব হয নাই, ছান্রবান্ত পবীক্ষাব পব তাহাতে ছেদ পাঁড়ষা বায । 

বাধিকাব বালকজীবনেব এক বড় সৌভাগ্য, পৃতচাবত তবুণ ভত্ত-সাধক জগদন্ধ্ব 
বন্ধ্ত্ব লাভ। জগদ্বন্ধু ফাঁবদপুবেবই লোক, বষসে 1তাঁন বাঁধকা হইতে কষেক বংনবেব 
বড়। কিল্তু এই বসেই ব্রজবস সাধনাব ধাবা তাঁহাব জীবনে বাঁহতে শব: কাঁবয়াছে, 
কীর্তন ও ধ্যান মননেব মধ্য দিষা প্রচ্ুব অধ্যাত্বশান্ত তিনি ইতিমধ্যে আবত্ত কবিষা 

ফোঁলযাছেন। শুভ সংদকাবযূন্ত বালক বাঁধকাব্্জনকে জগদ্ন্ধ প্রগাঢ় প্লেহে আবদ্ধ 
কাঁবলেন, 'নতান্ত স্বাভাবিকভাবে শুবু কাঁবলেন তাঁহাব জীবনধাবাব নিবন্দরণ। 

বাধিকাব বাঁড়ব লোকদেব মোটেই পছন্দ নয যে হাঁবনাম-পাগল জগদন্ধুব সাঁহত 
ঘান্ঠভাবে সে মেলামেশা কবে। তাই উভব বঞ্ধুব সাক্ষাৎ ও সাহচর্য সাধাবণত 
অনুষ্ঠিত হইত গোপনে লোকচক্ষুব অন্তবালে । 



বামদাস বাবাজী ৩৮৩ 

আলাপ পবিচযেব কষেকদিনেব মধোই জ্গন্ধু একদিন উপদেশ দিলেন বাঁধকাকে। 
পদ্যাখ্, মানুষ কেবল কথা শেখে তাতে দক হবে 2 নিজেব জীবনে দেনব কথাব অচলণ 
চাই। আব সেই কাব আদর্শ দিষে জীবনকে গঠন কবা চাই, না হলে সেসব কথা 
শুধু কথাব কথাই হবেঃ অব কথবে প্রাণ থাকবে না । তাব কথা কেউ শুনবে না। 

মবা কথায় কি কাবো চৈতন্য হব * জীবন্ত কথা চাই । জীবন্ত কর্থা কইতে হলে নিজকে 
জনদবন্ত হতে হষ। প্রাণ থুকলেই জীবন্ত হব না। ও তো বাষূব নডাচডা । শোন! 
আগে দেহ মন বাক্যেব সংষম চাই। সংযম পাতা থাকলেই হ্ভিন্তি থাকবে । 

জদবনটাই হবে সহিষ্তা, ক্ষমা, ত্যা দষাষ ভবা । এব আগে তোকে হ্রদ ধুবের 
কথা বলেছিলাম এজন্যে! তাঁটেব জীবনে এগুলি সবই ছিল 1” 

সাধনজপীবনে সংবম যেমন চাইঃ তেমানি চাই ঈশ্ববেব জন্য ভান, প্রেম। ধ্যান মনন । 
তাই আব একাদন জগন্বদ্ কহিলেন, "দ্যাথ্ঃ তুই কাল সন্ধ্যা অন্তত এক ঘণ্টা কি 
দেড় ঘণ্টা ক'বে ধান কববি। নিজেব ও অপবেব জনা বোজ সকালে সন্ধায় শ্রীহবিব 
স্মবণ কবাব। সব বিধ] তোব দৃব হবে যাবে 1” 

ফাঁবদপূৃবেব উপান্তে বাসকাব্দ বুনো ও সাঁওতালেবা দদর্ঘীদন যাবৎ অবহেলিত 
এবং নির্যাতিত । এসসষে নিজ মিড নামে এক খনষ্টান পদবী তাহাদের *মাস্তবিত 
কাঁবতে বাগ্র হইযা উঠিষাছেন । জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেবও এবিষষে প্রচ্ড উংদাহ, এ 
পাদবদীকে তীন নানাভাবে দাহাব্য কাঁবতেহেন । 

অন্তাজ ও দিগ্শ্রেণীব িন্দুদেব খইজ্টান কবাব এই প্রবাসের কথা শুনব জগন্ম্থু 
চণ্ল হইহা উঠেন । অর্শিক্ষত বুনো ও সাঁওতালদেব হিন্দুধর্মেৰ আশ্রহে খাব জনা 
[তিনি তৎপ" হন ॥ তাঁহাব উৎসাহ ও উদ্দীপনা শহবে এক দিবাট কীর্তন দল শঠিত 

হয। নিম্নবর্ণেব লোকেবা যৌদন খ্ঁজ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইবেঃ দেহীন্নই পর্ব 
পাঁবকাজ্পিত ব্যবস্থা অনুবাষী হিন্দুসমাজের অর্ববণেবি অমন্বষে এক কান বাহন 

নভম্ববে শহব পরিক্রমা কবিতে শৃবু কবে। 

দৌদনকাব এই কীর্তন উৎসব শত শত বুনো দাঁওতালেব মাতি গাত ঘৃবইষা দেয় । 
পঞ্চমবর্ণেব হিন্দু হিনাবে তাহাবা গ্থান পবিগ্রহ কবে হিন্দুনমাজে । 

পাদবী মাড় সাহেবের পাঁবকজ্পনা ব্যর্থ কবাব মূলে ছিলেন তবুণ সাধক ভগহম্ধুঃ 
আব বাণধকাবগ্ন ছিলেন তাঁহাব প্রধান পহাষক। এই দিনে কঈর্ভনে বাবিকাব ধর্মী 
জীবনের একটা প্রতিশ্রৃতিমষ সম্ভাবনা দকলেব চোখে স্পন্টতব হই উঠে । পাবা প্রাণ 
মন দদিষা কীর্তন অনুষ্ঠান কবাব পব কিশোব বাঁধকাব মনও আনন তীপ্ততে হয় 
ভবপুব ॥ তাছাড়া জখহপ্ধুব সহকাবীবৃপে এই কলাণকৰ উংদব দম্পন্ কহ বৃদ্ধি 
পাফ তাহাব আভ্প্রত্যৰ । 

বাধকাব বাডিব লোকেবা ইকল্তু তাহাব একাত সৌদন মোটেই খুশী হইতে পাতে 
নাই! পবদিন তাঁহাব দাদা মাষেব কাছে ভ্রাতাব পাশলিক বিবর্ণ লিলা শ্লেবে 
স্বুব বলেনঃ “মাঃ শুনলে তো তেমোক গুণধর গৃতে কীর্তি । লোকে এবার আমারো 
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মূখ পাডবে দিচ্ছে! বলছে-_বাউল বৈষবেব দল ক'বে বাধিকা বাস্তাষ বাদ্তাষ নেচে 
বেডাচ্ছে। উন এবাৰ পাঁতত উ্বাবেব কাজে মেতেছেন! আমবা তো আগেই 
বলোছলাম, ওকে এখান থেকে না বালে ভবিষ্যতে একটা খ্যাপা বাউলেব দল কবে 
বসবে । ওই হতচ্ছাডা জ্গদম্ধূটাব সঙ্গে মিশেই তোমাৰ বাঁধকা গোল্লায় যেতে বসেছে 1” 

বাঁবশালেব স্কুলে এবং তাবপব ব্রাহ্গণকাদ্দাৰ এক টোলে বাধিকাবঞ্জন ক্ছাদন 

পড়াশ্যনা কাঁবলেন । মেধা ও বুদ্ধি তাঁহাব যথেষ্ট, বিন্তু গতানযাতক শিক্ষা ও পাঠ 
ক্লমেব গণ্ডতে আবদ্ধ হইযা থাকাব তো ছেলে তান নন । কতকটা 'নজেব জন্মগত 
শৃভ সংগকাব আব কতকটা জগ্গদবন্ধূব ভাগবত জীবনেব প্রভাব তাঁহাকে দংসাব সম্পর্কে 
উদাসীন বাঁবষা তুলযাছে । 

এ সমবে জগ্দ্দ্ধূব সঙ্গে একবাব তান পাবনা যান। দুই বণ্ধুই হাবপ্রেমে 
মাতোয়াবা এবং কণর্তন গাহিতে পরম উৎসাহী । কবেকটা দন সেখানে ভজন ও কার্তনে 
আঁতবাহিত হষ । পাবনাধ প্রবীণ বৈষ্ণব দীনবন্ধু দাস বাবাজী এবং সিদ্ধ হাবাণ ঠাকুবেব 
সঙ্গে জগদ্ধদ্ধূব মাধ্যমে বাঁধকা পাঁবচিত হন । এই দুই মহাপটবুবকে তাঁহাব সংগীত 
শুনাইযা তান আনন্দ দেন, লাভ কবেন তাঁহাদেব অকুণ্ট আশাবাদ । 

দীনবন্ধু বাবাজীই হঠাৎ একাঁদল বাধকাবঞ্জনেব নব নামকবণ কবেন, বামদাস। 
পসদ্ধ বৈষবেৰ প্রদত্ত এই নামেই জগদ্বন্ধু বাঁধকাকে অন্ভাহত কাঁবতে থাকেন এবং এই 
বামদাস নামেই সাধক ও ভন্তসমাজে ধাঁবে ধীবে বাধিকাবগ্তান সুপাঁবাঁচিত হইযা উঠেন । 

জগদ্দ্ধুব সঙ্গীবপে বামদাস একবাব নবদ্বীপ দর্শনে বান। এসমযে তাঁহাব ব্যস 
প্রা যোল বসব । এই সুযোগে বিজযকৃঞ্চ গোম্বাণী, কৃষ্ঞানন্দ স্বামণ এবং আবও 
কষেকজন 'বাঁশিষ্ট প্রবীণ সাধকেব সঙ্গে বামদাস পাঁবচিত হন, তাঁহাব কাঁর্তনেব মাধূর্ষঃ 
আবেশ এবং আখব এই সব মহাত্মাদেব আনন্দ বর্ধন কবে, ই“হাদেব প্লেহ ও কুপাষ 
বামদাস ধন্য হন। 

গবেব বংসব, জগণ্্ধব আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাষ বামদ্বাস বওনা হন তাঁহার বহু 
আকাঁঞ্কিত তীর্থ বন্দাবনধামেব দিকে । তখন 'তাঁন সতেব বংসবেব তবৃণ বা । 
হাতবাশ স্টেশনে পেছানোব পব জগন্ন্ধূব এক পন্ধ তান প্রাপ্ত হন। বৈবাগ্যমষ 
জীবনেব 'দগ্ানর্দেশ রহিষাছে তাঁহার এই পত্রে * 'প্রিব বামদাস! তুমি একাকী বন্দাবনে 
যাবে! বৈবাগী একাকঈই যায়ঃ একাকাই আসাশ্যাওষা কবে। কাহাবও অপেক্ষা কবে 
না, কাহাকেও অনবোধ কবে নাঃ তাব কাহাবও সাঁহত বিবোধ হয না। সে সবর্দা সহজ 
সত্যবস্তু উপলব্ধি কবে । প্রভূব অনন্ত বিভীত। তাহাব মধ্যে ছযাঁট প্রধান । বৈবাগ্য 
তাহাদেব মুকুটমাঁণ। তুম সেই বৈবাগ্যেব আশ্রব পাইযাহ । সর্বদা গনিভ'য়, সদা 
নিবপেক্ষ হইবা থাকিবে । মাধুকবী কাঁবষা জীবকা ?নর্বাহ কাঁববাব চেত্টা কাঁববে। 
কোথাও "হল 'ভিক্ষা কাঁবও না| শ্রীগোঁবিদ্দেব পঃবাতন মন্দিবেই পথম যাইও | যথা- 
দমষে সমদ্ত্ই জানিতে পাঁববে। আমাব সহিতও যথাসমধে তোমাব সাক্ষাৎ হইবে ! 
ইীত- তোমাব “বধু; | 
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মহাধাম বৃন্দাবনে পৌছিষা বামকাসেব আনন্দে; আব লামা নাই। ঝুলনযান্তা 
অনুষ্ঠিত হব এ সমষে, নানা দগ্দেশ হইতে আগত ভরত বৈষব আলীর্যেবা এই মহা 
তীর্ঘে ভিড় কাঁবষাছেন। মাঁন্দিবে মীন্দবে ঘাঁবিমা শ্রীবগ্রহ এবং [সিদ্ধ মহাত্বাদের দর্শন 
কবিযা বামদাস প্রাণমন সার্থক কবিতে থাকেন । 

ঝুলনযাত্রাব পে বৈষবেবা দলে দলে বগ্মণ্ডল পাক্রমাব বাহর্গত হন। বামদাসও 

তাঁহাদেব দলে 'ভীড়বা যান, আধাঁশকভাবে এ পিরুমা সম্পন্ন কবিধা ফিবিধা আসেন 
বন্দাবনে। পাবক্রমাব পথে গঠুলীগ্রামে অবস্থান কবাব কালে বামদাস এক সক্ষরদেহী 
1দম্ধ বৈষবেব মাধ্যমে অন্নপূর্ণাব সিন্থমন্দ প্রাপ্ত হন। শ্রীকুষ্ডে এবং প্রেম সবোববে 
প্লান করাব সমযও তাঁহাব মানসপটে জাঁগিষা উঠে বাধাকৃফেব 'দিব্যললাব অনুভুতি । 
এই অনুভূতিব মাধূর্য তবুণ সাধকেব অন্তর বসাধিত কিবা তোলে । 

অত্ঃপব অগৰদ্ধু আসষা উপস্থিত হন শ্রীবন্দাবনে । উভষ বম্ধৃতে মিিষা বাধা- 
বাগেব ছব্রিশগড় কুঞ্জে অবস্থান কাঁবিতে থাকেন, বিগ্রহ দর্শন, লীলা অনুধ্যান ও কীর্তনা- 
নন্দেব মধ্য দিবা তাঁহাদেব দিন ক্টিতে থাকে পৰম আনন্দে! 

কিছাঁদন পবেব কথা । বমুনাব পুণ্যসাললে অবগাহনেব পব দুই বন্ধু পথ 
চাঁলতেছেন। এ সমষে জগদ্ম্ধু বামদাসকে কাহলেন, “যাঃ মাধুকরী সেবে আয ।” সঙ্গে 
সঙ্গে একাকী চাঁলবা গেলেন কুজেব দিকে 

«এত ভোবে মাধুকবা কোথায পাবো”_বামদাস নাববে দাঁড়াইযা ভাবিতেছেন, 
এমন সমষ শীতে পাইলেন নাবী কণ্ঠেব এক মধুব আহবান । 

পিছন দিকে মুখ ফিবাইয়া দেখেন, অদূবে দীডাইবা আছেন বিশ পাঁচশ বংসবের 
এক সৃন্দবী তবুণী। সঙ্গে তাঁহাৰ এক পাঁবচাবিকা । 

তব্দণীটি ভা্তভবে বামদ্াাস বাবাজীকে প্রণাম কবিলেনঃ তাবপব পাঁবচাবিকান হাতি 
হইতে একাঁটি ঠোঙা 'নষা তাঁহাব হাতে "লেন । কাঁহলেন, “বাবা কৃপা কবে আপান 
এ প্রসাদটুকু নিন. 1” 

ঘটনাব আক্মিকতাক্ বামদাস ছটা বিহ্বল হইযা 'গবাছেন | ঠোাটি হাতে নিয়া 
নীববে তান চাঁলযা আনলেন শিক্ষাগ্ব্ জগবদ্দুব কাছে । 

“তোব হাতে ওটা কিবে ৮” প্রশ্ন কবেন জগদন্ধূ। 
বামদাস ঠোঙাটি খুলা দেখান । প্রচুব পুরি, কচুবি লাভ ও ক্ষীবের পেঁভা 

উহাতে বাঁহবাছে। জগণঘ্দ্ধু এক কাঁণকা প্রনাদ হাত দিধা তুলিষা নিলেন, অর্ধেকটা নিদ্ডে 
গ্রহণ কবিলেন, অপব অর্ধেক পযীবষা দিলেন বামদাদেব গুখে | তাবপব নিদেশি দিলেন, 
“এক্ষুনি বমুনাষ চলে ধা । বমূনাকে প্রণাম কৰা, প্রসাদকে প্রণাম করাবি, তাবপৰ 
ঠোটা জলে ফেলে দিযে আনাব 1” 
বামদাসের চোখে মুখে বিস্মবেব ছাপ 1 ভাবিতেছেন। “প্রদাদ পরম গাব বন্ড 

চিন্মঘ, তা শ্রলে বিসর্জন দেওষা হবে, এ কেমন কথা ৮” 
অন্তর্ধামী ভগদ্ন্ধু তাঁহার মনের কথা বযাবলেন, হাঁদিহা কাহলেন। “দ্যাখ ইনি 

আব প্রনাদ তো ভিন্ন কতু নয । কিন্তু শ্রীদ্যীর্ত তো বিশ্বের দর্বঘ আতশেপন 
ভা-দা (দ১)৯৫ 
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কবে ববেছেন। ভন্ত্দেব আগ্রহ অনুসাবেই শ্রীবিগ্রহ নিজ স্ববূপ প্রকট করেন তাব সঙ্গে 

কথা কম। ভ্তেব ভাঁন্ত ও আগ্রহ না থাকলে শ্রীবগ্রহ নিজ প্ববনপ প্রকাশ কবেন না। 

প্রসাদও তেমাঁন সর্ব আত্মপ্রকাশ করেন্য না। ভন্তগ্থানেই প্রসাদ গ্রহণ কবাঁব* শন্ধৎ 

মর্ধাদা বক্ষা ক'বে চলাবি 1 ূ 
কথাগ্রীল বামরাসের অন্তবে দিব্যভাবেব অনুবণন তুলিরা 'দলঃ অতঃপব প্রসাদেব 

ঠোঙাটি যমুনায় ঢালিষা দিষা আসিলেন। 
একাঁদন বামদাসকে সঙ্গে শিমা ভগদন্থ্ শ্ীগোবিন্দেব আবাত দর্শন কাঁবতে 

িষাছেন। গাঁত্দবে চ্াকবাব সময় কাঁহলেন, “দৌথস কোনো স্গীলোক যেন আমাৰ শবীব 
না ছেঁঘি। খাব সাবধানে আমাষ বাখাঁব 1 

আবাতিব ঘণ্টা বাঁজবাব সঙ্গে সঙ্গে শব হয মৃদঙ্গ কবতাল ও বাঁঝেব এঁকতান। 
দুলে দলে ভন্ত নবনারণ ভিড কিয়া দাঁডাষ মান্দবপ্রাঙ্গণে । বাগদাস ভাবতন্মৰ হইযা 
প্রভুজীব আবাঁত দর্শন কাঁবতেছেন, অন্য কোনো দিকে তাঁহাব হধশা নাই । 

িছকাল পৰে জগ্দগ্ধ তাঁহাকে ভিড় হইতে বাঁহবে টাঁনয়া আনলে তান বাহ্য- 
জ্ঞান 1ফাঁবষা গাইলেন ৷ এবাব লক্ষ্য কাঁবলেন, জগণ্ঞ্ঘবে চোখে ম:খে বন্মণাব ছাপ । 
কুপধে 'ফাঁবধা আসাব পব বুঝা গেল এই যন্ত্রণার তদন্ততা । জগদন্ধু গাবেব চাদবাট 
ছণীডুষা ফৌললেন তাবপব মাঁটতে গড়াগাড 'দিঘা বাঁলতে লাগলেন, “আঃ জব্ল গেল, 
জবলে গেল।” 

“ক ছলো তোমাৰ ?% এমন কবছো কেন? হতাঁকত হযে প্রপ্ন কবেন বামদযস । 
“বললাগ, স্লীলোক যেন এ দেহ না ছোঁর়। তা তোব কি এীদকে কোন থেবাল 

ছিল ৮" 
বামদাস ব্বলেন, জগ্ম্থুব কথাৰ মর্ম না ব্রা, সতর্ক না থাকিযা, তান 

অন্যায কাঁবষাছেন। পাঁবন্র আধাবে কামনানবাসনাহ্ত্ত প্রকঁতিব স্পর্ ঘাটিলে কি তাঁর 
জবালাব সষ্টি কবে_-এ সত্যাট বামদাস সৌদ প্রত্যক্ষ করিলেন । দৃশ্যাটি তাহাব মনে 
চিবদিনেধ তবে অগ্কত হই্যা গেল । 

নবীন বৈষব বামদাসেব সাধন-প্রস্ভুতব জন্য জগদন্ধূব চেষ্টা ও পতর্কতাব অন্ত ছিল 
না। তাঁহাব নির্দেশে বামদাসেব জপতপ কীর্তন সব কছ? কঠোবভাণব নিান্িত 
হইত। ক্চ্ছ: সাধনের 1বাধও কম পালন কাঁবতে হয নাই৷ প্রাঁতীদন শেষ বান্রে 
উঠিয়া যমুনা ল্লান? দুই বেলা শাল পাতাব বস ( জগদ্ন্ধু ইহাকে বাঁলতেন দবুুজ 
শববত ) বামদাসকে গলাধচকবণ কাঁবতে হইত, সেই সঙ্গে চ্বন্পাহাব ও উপবাসেব কড়া- 
কাঁড় তো ছিলই । তিনমাস একত্রে উভভবে একই কুঞ্জে বাস কাবযাছেন এবং এই সমযেব 
মধ্যে অভিজ্ঞ ও উচ্চকোটিব বৈষ্ণব সাধনভঙ্দনেব অনেক কিছ; বামদাসকে হাতে কলমে 
শিক্ষা দিয়াছেন ।১ 

এসময়ে একাঁদবসে প্রার নয্নমাস বামদাস ব্রজমণ্ডলে বাস কবেন, এই নযাট মাসে 
[তিন তাঁহাব দাধনজীবনের ভভীত্ত নির্মাণ কাঁবয়াছেন, দর্শন কাঁধষাছেন বহজনবান্িত 

৯ চীবত মাধুরী, বব খণ্ড : শ্রীকফটৈতন্য মাসী 



বামদাস বাবাজী ৩৪৭ 

সিদ্ধ বাবাজীদেব, আব সেই সঙ্গে আকণ্ঠ পুবিষা পান কবিষাছেন বৈষাবদেব বহুহীপ্গত 
পবমমধূব রজবস। 

জগদ্বপ্ধ কালকাতাষ 'ফাঁবযা আঁদষাছেন। প্র বামদাস তখনো বদাবনে। 
এবাব তাহাকে এদিকে নিবা আসা প্রযোজন, তাই পাথেষ ও নিদেশ পাঠাইতে বেশী 
দোব হইল না। এসমবে জগ্্ধ্য তাঁহাব অন্তবঙ্গ ভক্তদেব বলিতেন, প্বন্দাবন থেকে 
একাট হবিমামেব চাবা আনাচ্ছি। ভাল বাঁদেব চাবা। এব আগে তাকে বৃন্দাবনে 
বেখে এসোছ । সেখানকার জল হাওযাব বেশ পঢ্ট্ট হযেছে, অল প্রফ্ হযে গিষেছে। 
শিগগীবই আসছে ।” 

কলকাতাষ ভ্রগ্ন্ধৃব সাহত মাঁলিত হন বামদ্াাস। জপতপ কীর্তন, নিত্যকাব টহল 
ও বন্ধব প্রেমমষ সালিধা সব কিছুবই মধ্যে আনন্দ বহিষাছে । কিন্তু তবুও বামদাসেব 
অন্তব ভাঁবষা উঠিতেছে না, চণ্চল হইযা বাহযাছেন পৃণ্যধাম বৃদ্দাবনে ফিবিবাব জন্য 1 

তাঁহাব এ মনোভাবাট জগদ্ধম্ধুব দূষ্টি এড়াষ নাই । একাঁদন 1তীন বাহলেন, 
“তুই তো ব্রজে যাবাব জন্য ছটফট: কবাঁছস, তা বুঝাছ। দ্যাখ্, নিজ্েব খাওযাব 
যোগাড তো পশপাথিবাও কবে, যে দশজনকে খাইষে খাষ, সেই তো খাঁটি মানুষ 1” 
কথা কাট বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব চোখে মুখে ফুটিষা উঠিল অটল গাম্ডীষেব 
মাহমা । বামদাসেব অন্তবটে শিক্ষাদাতা ও চিব শুভানৃধ্যাধী বন্ধু এই বাণী 
প্রোদ্জহল হইষা বাহল 'িবাঁদনেব তবে । উত্তবকালে এই কল্যাণময় বাণীই তাঁহাব সাধন" 
জীবনকে পবিচালিত কাবিষাছে ঈশ্বব নির্ধাবত পথে। নামাচার্য বামদাস, নামমার্ত 
বামদাসবৃপে ঘটাইযাছে তাঁহাব অভ্যুদষ ) 

একুশ বসব অবাধ তবুণ বামদাস জগদ্দ্ধুব শিক্ষা ও নিষদ্ণে থাকিষা এক বিশ 
বৈধব সাধক ও নামমন্রের গ্রচাবকধূপে গণ্য হন । বিশেষ কবিষা অলকাভা ও তাহাব 
উপকণ্ঠে শত শত ভত্ত নবন'বাব উপব তাঁহাব আত্রক প্রভাব বিন্তাবিত হয। 

ইহাব পবপর্যাষে তাঁহাব গাধনজীবন গাঁডযা উঠে শড়িধব দিদ্ধ বৈষবাচার্য বাধাবমণ 

চবণদ্বাস্রীব আশ্রষে ৷ নামপ্মে-দানেব মধ্য দিবা জীবোগ্ধাবের ঘ্রত £ৃহণ কবিষাছিলেন 
চবণদাসজী ॥ নবাগত শিষ্য বামদাস বাবাজীব আগমনেব পব হইতে ভীহাব এই 
দুবৃহ' ব্রত সহজ হইযা পড়ে, বামদাসেব অসামান্য কীর্তন প্রাত্ভা বাংলাব দিকে দিকে 
নবতব প্রাণতবন্গ তুলিষা দেব, শত শত মান্ষের জীবনকে ভান্তপ্রেমের বসে উদ্দেল কনিষা 
তোলে! 

কীর্তন: গ্রহানামের চারণ, বাধদাস বাবাভীব কীর্তিবৈভব ল্পকেৎ তঁবি এক 

শিষ্য লাথবাছেন। “কীরনকালীন তাঁর স্বতঞ্্ফূর্ত আখবশৃলি কীতনেব বিষযবস্ভুকে 

সম্যক্ভাবে হনষঙ্গম কবিষে দিত । তখন শ্রোতৃম্ডলী ভাব পবে কি ভাথব প্রকাশ 

পাবে, তাব জন্য সব মনপ্রাণ এক কবে উদগ্রীব হযে প্রতীক্ষা কবত। সে এক অপূর্ব 

আকর্ষণ! সহজ সুমধ্ব পূব অথচ তাব কি অপর প্রাণশাঁজ। যাত একই চল তাঁর 



৩৮ ভাবতেব সাধক 

মূখে বাব বাব শঃনে মনে হত যেন নত্যনূতন। এই নামকীতনেব ফাঁকে ফাঁকে নিতাই- 
চৈতন্য ও বাধা-কৃষ্ণেব লীলাগুণ এমান 1নপূণভাবে পাঁববেশিত হত ষে, শ্লোতৃব্ঙ্দ নামের 

মাঁহমাকে সহজে উপলাঁষ্ধ কবতে পাবত | সবে সুবে ভাববল্পব ছম্দাঁবত হযে উঠতো, 

আব সেই প্রেমমষেবই বাণী ঝংকৃত হত অগাঁণত ভন্তজনেব মর্মস্থলে । 

বাবাজী মহাবাজ গৌবপ্পাঁবকবগণেব ও আচার্ধগ্রণেব লীলানহধ্যানেব মবম কথাই ব্যন্ত 
কবেছেন গ্রেমেব অনাবিল ছন্দে ৷ শ্রীশ্রীনতাই-চৈতন্যেব পদাঙ্কিত ভুঁমিতে পূর্বে যে 
সব লীলা হযেছে, সেখানে নানা সমধে উপা্থত হযে সেই লীলাস্মৃতিকে জনচিন্তে 
এমনভাবে জাগিষে তুলতেন যেজন্য বৈষ্বজগং তাৰ কাছে চিবধাণী থাকবে যুগ 
যুগ ধবে। 

এই মহাবৈফবেব আব একাঁট বিশেষ দান “সূচক' কীর্তন । মহাগ্রভুব পার্ধদ ও 
তাঁব পববর্তঁ আচার্য গণেব তিবোধান 1তাঁথ উপলক্ষে গৌবচন্দকা কীর্তন ও তৎসই 
সামান্য কিছু কীর্তন অনুষ্ঠানের হযতো বা ব্যবস্থা ছিল+ যাব সঙ্গে জনসাধাবণেব কোনো 
যোগই ছিল না। বাবাজী মহাবাজ সেই সব তিবোধান 'তাঁথ ধবে তাঁদেব জীবনলীলা 
ভাব ও সুবেব ছন্দে পাঁববেশন কবতেন। এই কীর্তন “সূচক কীতন+ নামে জন- 
সাধাবণেব কাছে পাঁবাঁচত হযেছে । এই কীর্তন ব্যাপকভাবে গ্রচাব কবেন বাবাজী 
মহাবাজই ৷ আবাব এই সূচক কীর্তন গীত হওষাব ক্লম' ভাব, ভাষা ও সুবেব যে ছচিটি 
মানুষের মনেব মূলে গিষে একি বৃপমাধূর্ধ লাভ কবেছে, তাও তাঁব উন্ভাবন।১ 

দ্ধ বৈধ, মহাপ্রৌমক আচার্য, চবণদাপজরীব সঙ্গে যুন্ত হইবাব পব হইতে 
বামদাসেব জীবনে শুবু হয এক নবতম অধ্যায় । চবণদাস বাবাজী বাঁলতেন,-“নাম 
আব নামী আঁভনন__নামীকে মাঁটিব মানুষেব কাছে নামঘষে আনো ভাই, তাঁর কৃপা- 
মাধূর্য বিতরণ কবো বৃভূক্ষ: ও ম:মুক্ষ; মানবেব কাছে, নামেব সদাব্রত খুলে ?দষে 
জীবকে তবাও | এ যুগে এব চাইতে মহত্তব দান আব নেই |” এই কথাগাঁল বৈবাগী 
নামপ্রেমী বামদাাস বাবাজীব মর্মমূলে গবা প্রাবন্ট হয, নামপ্রেমেব প্রচাবকে পাধনাব 
এক বিশেষ অঙ্গে তান ধাবিষা নেন । 

বামদাসকে আত্মসাৎ কবাব পব কষেক বংসব চবণফাসজী তাঁহাকে সঙ্গে নিষা না" 
প্রগাবে মন্ত হন, এবং এই প্রচাবেব মাধামে বামদাসেব বৈবাগ্যেব প্রদ্ততি আবো দৃঢিতব 
হইরা উঠে। চবণদ্াসজী িজে;ক কোনোদন গুবুবপে শিষাদেব কাছে প্রাঁতীষ্ত 
কবেন নাই, কাঁবধাছেন দাদা-বুপে, নামপ্রেম সাধনপথেব সতীর্থ ও সাথী-বুপে । গুবুব 
গুবৃত্ব নিক্লা চবণদাস কোনোদিনই শিষাদের হইতে নিজেকে দূবে বাখেন নাই, মর্ধাদাব 
উচ্চতব আসনে উপাঁব্ট হইযা উপব হইতে কথা বলেন নাই। ভন্ত শিষ্যদেব কাছে 
আঁসষা তান তাঁহাদেব হাত ধাঁববাছেন, প্রেমাশ্রুপীবিত নবনে, প্রেমকাণ্পিত দেহে, 
তাহাদেব আ'লঙ্গনাবদ্ণ কাঁবঘাছেন, তাহাদেব সাথী হইযা মাঁন্দিবে মন্দিবে বাস্তা 
বাস্তাষ কীতনানন্দর পাঁববেখন কাঁববাছেন | বামদাসকেও চবণদাসবাবাজী, এমানভাবে 

১ নাগাচা্ বামদাস : সংশীলকুমাব সেন। 



বামদাস বাবাজী ৩৮৯ 

বুকে টামিযা নিষাছেন, দাদাবৃপে মবমেব মবমীবুপে, নামপ্রেম প্রচাবেব সাথীবূপে, 

তাঁহাকে িষা ঘূবিবাছেন পথে পথে, শহবে ও জনপদে । 
কাঁত'ন দফবে উভষে হ্খন বাহ হইতেনঃ কোথায় কোন: অঞ্চল পাঁবরুমা কাঁববেন, 

কোথা কতদবে গ্রিবা থাকিবেন তাহাব কোনো স্থিবতা ছিল না। পথে আহাবেব 

কোনো নাদিক্ট ব্যবস্থা নাই । কীর্তনবসে উভযে প্রমন্ত হইযা আছেন আব অধাচক 

ভক্ষাবান্তব মাধ্যমে ঠাকুবেব ভোগ সংগৃহীত হইতেছে । সঙ্গী কী্ত'নকাবী ভন এবং 
অভ্যাগতদেব সেবাব পব যাঁদ কিছ: উদ্ৃত্ত থাকে, তাই দিযা চবণদাসভী ও বামদাসের 

উদবপৃর্ত চলে। নিতাকাব টহলেব পথে যে ভিক্ষা পাওষা যাইত পবেব দিনেব জন্য 
তাহাব কিছুই সঞ্চষ কাঁবষা বাখাব উপাষ ছিল না। 

এ সমযে বামদাস বাবাজীব পাঁধধানে থাকত শুধু একাট কৌপান ও বার্হবাস, 

'আাব থাঁলব মধ্যে ইম্টদেবের চিন্ুপট। কবতাল ও একখানা ভজনগ্রম্থ | 

বামদাসেব কাত'ন পাঁব্রমাব নিষ্ঠা ও ভাবাবেশ দোখিষা? তাঁহাব বৈধাগ্য ও কৃচ্ছ: 

সাধন দোখযা গুবু চবণদাসজীব আনন্দেব সীমা নাই । 
ত্যাগী পরম সাত্বক বামদাসেব দেহ ছিল শান্ত সুঠাম ও শ্যামল-শ্রীসম্পন 

তাঁহাব মধুব কণ্ঠ, ভাবাবেগ ও আখব স্হা্টব স্বভাবজাত শীন্তব আকর্ষণও ছল আতি 

প্রবল। যেখানে যখন তান যাইতেন, ঁক এক অজ্ঞাত আকর্ষণে শত শত লোক তাঁহাব 

চাঁবাদকে ভিড জমাইযা ফৌলত। এই জনাপ্রষতা দর্শনে গুব; চবণদাস শিষ্যেব বৈবাগ্য 

গাধনাব পবাক্ষাকে আবো কঠোর কাবা তুলিতেন। কিন্তু প্রাতবাবেব পবীক্ষাষই 

বামদাস উত্তপর্ণ হইতেন সসম্মানে । এভাবে ক্রমে তিনি পবিণত হন নিখাদ পোনাব। 

গুবুব সঙ্গে সেবাব বদ্দাবনে গিষা কিছুদিন বাস কবেন বামদ্বাস। তাহাব কোষ 
সেখানকাব কষেকটি দিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্থাব ঘানগ্ঠ সান্ধ্য 'তীন প্রাপ্ত হন। তভ্রবস 

গাধনাব নানা নিগন়্ তত ইহাদের কৃপায তানি শিক্ষা কবেন। বামদাসও তাহাব 

কীর্তন ও আখবেব মাধূ্ষে মহাত্মাদে প্রাণমন ভাঁবষা তোলেন । 

গুবুব সঙ্গে বামদাস বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা ফাঁবষা আদেন। অতগপ্ 

চবণদাস্জীব নির্দেশে এই কাঁলকাতা নগবাঁই হয তাঁহাব সাধলক্ষেত্ ও কর্মভুম। 

প্রেমগবিত নষনে চবণদাসজী প্রিফতম শিষাকে একদিন বলেন “ভাই বামদাস, 

বাধামাধবেব কৃপাৰ বে নামকীতনেব সুধা তোমাব হাদঘ ও কণ্ঠ থেকে আববান 

উদ্গত হচ্ছে, যা শুনে আমবা আনন্দে আত্মবিস্মৃত হচ্ছি, তা তুম ছাড়মে দাও 

কলকাতাব এই ইশ্বববিমুখ জনজীবনে ৷ যে ব্তু তুমি পেষেছো এবং পাচ্ছে তা 

বাঁনযে দাও পাফণ্ডাদেৰ কল্যাণে, তবেই তো বুঝা যাবে তুমি প্রকুত বৈব কিনা) 

পবম বস্তু নিজে ভোগ না কৰে যে অপবকে বিলাষ সেই তো প্রকৃত বৈবগী প্রত 

বৈষব 1” 
গ্ুবূব এই কল্যাণময বাণী শিবোধার্য কাঁধযা নেন বামদাস বাবদ! । তের 

বৈষ্কবীয সাধনাব আদর্শ ও নামকীর্তনেব ধাবা এবাব হইতে কালকাতা ও ভাহাব জ।শে" 

পাশে অকৃপণ কবে তন বিস্তাবিত কাঁবতে থাকেন৷ 



৩১৯০ ভাবতেব সাধক 

বামদাস বাবাজী মহাবাজেব কীর্তন বৈশিষ্ট্য সম্পবে" তাঁহাব এক শিষ্য 
লাখঘাছেন : 

“কীর্তন সাধনাব এমন একাঁট বৃপ বামদাপঞ্জী এ বৃগে তুলে ধঝোঁছলেন যা 

অনন:কবণীয ৷ কেবল সঃবসদ্পদে বা কষ্ঠেন কৌদলে সে বুপেব মাধব আস্বাদন কবা 
যাষ না। যেমন বাণসবন্ত্েৰ এমন একাটি বিশেষ দ্থিতিকে বাদক সবে বাঁধে বে একটু 
এধাব ওধাব হলেই দে ঝগ্কাব আব ফুটে উঠে না, তেমান সাধনবাজ্যেন 'সাঁদ্ধব ক্ষেত্র 

এমন একটি ঘাধূৰ“ ন্তব আছে সেখানে না পেণীছুলে প্রকৃত বসেব সন্ধান গেলে না। 

“কীতর্নেব সুবধাবাব সঙ্গে তাৰ নঘনেব দুকোণ বেষে যখন বাবে পড়তো 

পূলকাগ্রব ধাবা, তখন কীর্তনেৰ ভাষা জীবন্ত হয়ে জাগবে তুলতো মানুষের হুদ 
অপূর্ক আলোড়ন । মনেব মূলে নাড়া 'দিষে জাগষে তুলতো অখিলাঘ্। দেবতাব 
সংবেদনমধ মুর্তি । 

'গ্বাচ্ন্ে আছে, নবাঁবধাভন্তিব মধ্যে নামসংকী্তনই সর্বগ্রেষ্ঠ | সাধনমার্গেব কোন্ 

পরধাষে পেশছুলে এ বস্তুটি কিভাবে মানুষেব মর্মে মর্মে ছাঁড়ষে পড়ে তা দেখবাব সাযোগ 

দবংশশতান্দীব যুগেও সম্ভব হযেছে বাবাজী মহাবাজেব অমৃত পাঁববেগনেব মধ্য দিষে। 
বৈষব কবি দেবকীনন্দন দাস এই শ্রেণীব কীত'ন পাগল, নামপ্রেমেব উদদগাতা গহাত্মাদেব 
কথা উল্লেখ ক'বৈই বলেছেন-_( তাঁবা ) জগতে দূল'ভ হইল্লা প্রেমধন লঃটে১।৮ 

সেবার চবণদাস বাবাজী মহাবাজ একদল ভন্তসহ ববানগবে বাস কাঁবতেছেন, সঙ্গে 
বষেছে প্রিয় গিষ্য বামদাস ৷ একাঁদন হঠাৎ এক 'ব্যভাবে আঁবষ্ট হইয্লা তান প্রেমভবে 
বামদাসকে আলঙ্গনাবদ্ধ কবেন। দই নধনে বাঁধতে থাকে পুলকাগ্রু। বিছক্ষণ 
পবে এই আবিষ্ট অবস্থায়ই বামদাসকে বৈবাগীব বেশে 1তান সাজাইঘা দেন। তাঁহাব 
হাতে তুলা দেন তুলসীতবুব একাট ম্বাত্তকা-ভাণ্ড আব একটি বৈবাগীব যাণ্ট। গব 
এভাবে সৌদন বামদ্বাস বাবাজীকে বেশাশ্রষ দান কবেন, উন্নত কবেন সর্বত্যা্ী দীন- 
হদীন এক কাঙাল বৈষ্ণব সাধকে | 

মবধাম ত্যাগের দিন চবণদাস মহাবাজ সম্েহে বাম্দাস বাবাজীব হাতে তুিষা 
দেন তাঁহাব নিজদ্ব কবতাল জোড়া । প্রেগাগ্রপূবিত নয়নে বলেন, “ভাই বামদাস, 
এ কবতাল তোমাব জন্য বইলো, জীবেব দ্বাবে 'দ্বাবে যাবে, কেদে কেদে নাম শুনাবে 
তাদ্দেব। এই হবে তোমাৰ জীবমেব প্রধান কাজ |” 

কবতাল জোডা ব্কেব মাঝে চাঁপিধা ধবেন বামদাস বাবাজী।। দবদব ধাবে নির্গত 
হইতে থাকে নবনবাব। সেই দঙ্গে নাম বিতবণেব সংক্পবাণী নূতন কাঁবক্লা উচ্চাবণ 
করেন অস্ফুট জ্ববে। 

বামদাসজী সাবা জীবন এ কবতালেব মধুসংলাপে কত যে জীবেব জীবনমূলে 
নামামৃত বপ দ্বান ক'বে সঞ্জীবিত ক'বে তুললেন, তাব ইষন্তা নেই । তান কোনো সত্য 
গড়লেন না, জপ্প্রদায় প্রাতষ্ঠা কবলেন না। তাই তাঁব অনংগামীবা হলেন শধ্ তাঁর 
নামেই পাঁবাচিত। লঘপ্ত তীর্থ উদ্ধাব বা লীলাস্থলীব স্মাবক মীচ্দিব ভিন্ন কোনো নূতন 

১ নামাচার্য রামদাস : সশীলকুমাব সেন 
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মঠবা মান্দির তান নির্মাণ কবান নি। আবও বড কথা, চনণনাসলীব ক'ব আর্দেশ 
[িল--নিজেক বৈষব মনে করা । সে জন্য কোনো বৈষব পঙ্গতে, প্রসাদ ভোজনেন জনা 
এক পঞ্ডাতে বসা তাঁহাব নিষেধ ছিল ৷ ববং ভহদেন প্রসাদ পাইবাব পব পথাভক্ষবেশ 
মতো ভুন্তাবশেষ বৈষব অধবামৃত জ্ঞানে গ্রহণ কবাই ছিল তাঁন নিদেশি। সেনা বৈষয 
স্বোব কোনো আমন্মরণে বাবাজী মহাবাজ ও তাঁব অনুগ্ামীবা যেতেন না। আমন্তণের 
মর্ষাদা বক্ষা কব" হাতো উত্তবূপ অুধবামৃত গ্রহণ কবে । গনবহব আব একটি উপদেশ 
-আচণ্ডালে কুক্কুবান্ত কাঁব, দণ্ডবং কবিবেন বহুমানা কাব ।--এও বাগকাসলে তাঁর 
জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষবে অক্ষবে পালন ক'বে গিবেছেন১ 1" 

বৈষবীষ দৈন্য ও নিবভিমানতাব সঙ্গে বামদাস বাবাজীব সাধনজাবনে মাত্র 
হইধাছিল উদাব শুভবুদ্ধিসম্পল্ন সমদ্বববোধ । বিভিন্ন হিন্দু গ্রদাষেব ইট ও নন 
মণ্ডলীকে যেমন [তান সম্মান কবিতেন তেমাঁন নতমস্তকে আঁভবাদন জানাইতেন থুনেটান 
ও মুসলমানদের ধমর্ছানেব প্রাতি। এ প্রসঙ্গে বাবাজী মহাবাজ সম্পর্কে বামকৃক 
মণ্ডলীব এক জন্নযাসীব মূল্যাষম সকলেবই অনুধাবন ষোগ্য 

“বামদাস বাবাজী মহাবাজ বন্তা নন! বাগ্মী নন, দুরন্ত বাজনৌতিক কমা নন, 
মনে হয নবীহ গ্রোবেচাবী, শুধু ভগবান্কেই সাব কবেছেন । কিন্তু কি শাই না 
অন্তঃসালিলা ফগ্গুধাবাব মতো এই নিবীহ লোকাটব মধ্যে প্রবাহিত, যাঁর প্রভাবে বৈষর 
কাঁষ্ট আজ উচ্চাশব হবে দাঁড়যে আছে । এ সত্য কঞ্পনাবিলাদেব সত্য নয-" এ 
ধীতিহাগক সত্য । সকল ধের প্রাত তবি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেব পাবিচঘ অনেক ছে 
দেখবাব সুযোগ হযেছে । সংকীতনেব সমষ বাজপথে বা পাবিরমা পথে, মন্দিব মদাজদের 
সম্মুখে গা ও গুবুদ্ধাবেব সম্ম্খে আনত মস্তকে কিছুক্ষণ কীর্তন কবে তবে 
অগ্রসব হন। এতে এক অপূর্বতাব সান্ট হযেছে । তকালীনভাবে সবলেব চিত্ত 
প্রকটলীলাব স্ফত হয। সকল হ্থানেই তানি অনন্ত ভাবময পবমপ্বুষেব উপলান্ধি 
কবেছেন । শ্রীবামকৃষ্ণ পবমহংসদেবেবও তানি পবম ভন্ত | শ্রীবামক্্। পবমহংসদের ও 
তাঁব অনুগামী কষেকজন ভিন্ন আব কষজ্রনেব জীবনে এব্প উদ্দাব দমন্যব ভাব প্রকাটিত 
হযেছে তা জান না২।” 

বাবাজী মহাবাজেব তাত্তিক দূম্টিব উদ্াবতাব একটি দ্টান্ত পাওবা যায ন্যাসা 
শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ গ্থাপনাব বিতর্কে । হাওড়াব নর্দেব নিমাই মন্দিবে গৌবাক্েব লন্যাসী 
বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠিত হইলে বহ্ বৈকব আচার্য ইহাব বিবোধতা কবেন, তাঁহাবা বলেন 
পূর্বসূবা বা পূর্ব আচার্ষেবা এই ম্তিতে পুজার বিধান দেন নাই | বাধতে হহানাজ 
সিদ্ব বৈষব, গ্বচ্ছ তাক দূষ্টিব অধিকাবী । তিনি তাঁর কীর্তন সভায বদভনে সাধানে 
বাসদের সার্বভৌমেব সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত কবিলেন ' 

শ্রীকৃফ শীত গৃণধাম । 
আমাব এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম । 

১ নাষাচাষ বাগদাস 

হ নামাচার্য বামদাস 



৩৯২ ভাবতেব সাধক 

এ ভাবে সন্ন্যাসী গৌব ম্যার্তব ভজন পুজন জমর্থন কাঁবষা গৌঁড়ীয বৈষ্বজীবনে 
তান এক দুবপ্রসবী শ:ভ প্রীতীক্রিয়াব সৃষ্ট কাবষা যান । 

বামদাস বাবাজী গ্রহাধয় তখন কলকাতা এবং উত্তব শহবতাঁলিব নানা অণ্চলে বাস 

ফাঁবতেন। তাঁব ত্যাগ্ধ বৈবাগ্য; সাধনানষ্ঠা ও কীর্তনে আকৃষ্ট হইযা এবদল ভন্ত তাঁহাব 

আশ্রষ গ্রহণ কবেন। বাবাজীব কোনো স্থাঝাী মঠ নাই, ফলে ভক্কেবা তাঁহাব সঙ্গ সব 
দমধে কাঁবতে পাবেন নাঃ তান কখন কোথায থাকেন সে সংবাদও অনেক সময পাওয়া 
কাঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য সামাঁঘকভাবে দর্মাহাটায় একটি বাড়ি তাঁহাবা ভাড়া কবেন 
এবং এটি বাবাজী মহাশষেব অবস্থান-কেন্দু বূপে গণ্য হয । 

একদল ভভ্ত একটি স্থায়ী মঠ নির্মাণের জন্য কিছদর টাকা সংগ্রহ কবেন এবং এজন্য 
জাঁমব সম্ধানও শুবু হয়। এসংবাদ জানিতে পাবা বামদাস বাবাজী মহাবাজ ্পন্ট 
ভাষাষ তাঁহাদেব বাঁলষা দেন, “দ্যাখো, শ্রীগুবুদেবের ইচ্ছা নয কোনো নূতন মঠ বা 
আশ্রম প্রাতষ্ঠা কবা । কাজে কাজেই তোগার্দেব টাকা যে কোনো ভাঙা মন্দিব বা 
মহাপ্রভব প্রান লীলাস্থলেব সংকাব সাধন কবা যাষ কিনা, তাই কবো |” 

ভক্তেবা একথাষ কিছুটা দামষা গেলেন বটে 'িল্তু একেবাবে নিবস্ত হইলেন না। 
আঁময় নিমাই চাঁবত প্রণেতা, অমৃত বাজাবেব সম্পাদক 'শাশিবকুমব ঘোব এসমযে 

চৈতন্যপদস্পন্ট ববান্গব পাটবাঁড়িব উন্নঘনেব জন্য দেশবাসীব গনোযোগ্ন আকর্ষণ 
কবেন। বাবাজী মহাবাজ স্মবণ বাঁখযাছেন একথা । ইহাব 'কছযদন পবে আসে 
ববানগবেব িতাই-গোব বিগ্রহেব সেবা হস্তান্তবেব প্রস্তাব । তৎকলঈন আঁধকাবীবা 
ইহাব খবচ চালাইতে না পাবিধা সংকটে পঁডবাছেন। প্রভূপাদ অতুলক্ক গোদ্বামণও 
এসংবাদ পাইবা বাবাজী মহাবাজকে এাঁবষষে অনুবোধ জানাইতে থাকেন । অঙ্ঃপব 
বাবাজী মহাবাজকে ববানগব পাটবাড়িব সেবা পাঁধচাললাব ভাব গ্রহণ কবিতে হয । 

ববানগ্রব পাটবাঁডিব পুণ্যম্যতা ও এীতহ্যগৌবব গৌডীষ বৈষ্বদেব স্মাতপটে অক্ষ 
হইযা আছে। প্রভু শ্রাঁসেতন্যেব পদস্পর্ে এই স্থানটি পাঁবন্রলীকৃত। 

যোডশ শতকে গোড়াব দিকে নবদ্ঘপে সবেমান্র শ্রীচৈতন্যেব অভ্যুদয় ঘাঁটবাছে । এমন 
সমধ সেখানে 'গ্িষা প্রভুব চবণতলে পাঁতত হয বুনাথ উপাধ্যায | বর্ধমান জেলাব এক 
নোস্ঠিক শান্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন 'তাঁন। কিন্তু ভাগবত ও অন্যান্য পুবাণ শাস্দেও তাঁহাব 
রা ছিল অপাঁরসীম। প্রবীণ বল্পসে ববানগবেব গল্গাতীবে নিভৃতে এক কুটি বাঁধা 
তান বাস কাবিতে থাকেন। ভাগবত অধ্যঘন আব সদ্যপ্রাপ্ত দামোদব-গোপাল বিগ্রহেব 
সেবাষ তাঁহাব দিন আঁতবাহিত হইতে থাকে । 

অভ্ঃপব লোকমুখে বঘুনাথ উপাধ্যাক্ সংবাদ পান, নবদ্বীপ প্রেমধর্ম প্রচাবেব জন্য 
শ্রীগৌবাঙ্গ অবতীর্ণ হইস্লাছেন, তাঁহাকে ঘাবিষা বৈষ্বেবা বসাইয়াছেন এক চাঁদেব হাট । 
রধংনাথ উপাধ্যাষ আঁচবে ছয়টা যান নবদীপে, শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুব চবণতলে লঃটাইযা 
পাঁড়যা মাগেন তাঁহাব পবমাশ্রষ । আব'ঁলঙ্গন দিষা উপাধ্যাষকে শান্ত কবেন প্রন, সমর্পণ 
কবেন তাঁহাকে প্রাণাপ্রয় সখা গদাধবেব হস্তে । 

গর্দাধব পাঁণ্ডিতেব নিকট হইতে উপাধ্যায় কৃষমল্জ লাভ কবেন এবং প্রত শ্রীর্গোবাঙ্গের 



বামদাস বাবাজী ৩৯৩ 

আদেশে ববানুগবে তাঁহাকে ?িবিষা আসতে হয । গদাধবেব আজ্ঞা হয তাঁহাব প্রাতি-_ 
“গঙ্গাতীবে নিজ কুটিবে বসে কৃষ্ভজ্জন কবো আব জনকল্যাণের জন্য বচনা কবো ভার 
বতেব বাংলা অনুবাদ কষ্ষপ্রেম তবাঙ্গণী নাম দাও তাব 1” 

প্রভু শ্রীগৌবাঙ্গকে ছাঁডিবা যাইতে উপাধ্যাষেব প্রাণ আদব হইয়া উঠে, কাল্লায তিনি 

ভাঙা পড়েন। এ সমযে গদাধব পাঁণ্ডত তাঁহাকে আশ্বাস দেন, “উপাধ্যা, প্রভুব বিনহে 
তুমি অধাঁব হ'ষো নাঃ জ্বস্থানে ববানগবে গঙ্গাতীবে বসে তাঁব লীলা অনূধ্যান কৰো ! 
তাৰ দর্শন তুমি পাবে ।” 

পাঁচ বংসবেব মধ্যে এ আম্বাসবাণী সত্য হইযা উঠে। ফুলিষা, বামকেলী ও 
পানিহাটিতে অবস্থানেব পব চৈতন্যপ্রভু নৌকাযোগে সেবাব ববানগবে আঁসিষা উপা্থিত 
হন। প্রবেশ কবেন ভত্তপ্রবব বঘুনাথেব কুটিবে 

উপাধ্যাষেব ভাগবত পাঠ শ্ানযা প্রভু আনন্দে অধীব হইবা উঠেন। অটসাত্তিক 
ভাবাবকাব তাঁহাব দেহে প্রকাশ পাষ, বাহ্যজ্ঞান হাবাইষা পাঁতত হন ভূমিতলে । 

সংঁবৎ পাইধা প্রভু উপাধ্যাষকে পবম ম্লেহে জড়াইষা ধবেন, বলেনঃ “অপাব আনন্দ 
দিষেছো তুমি আথায তোমাব ভাগবত পাঠ শুনিষে। আজ থেকে তোমার নাম হলো 
-_-ভাগবতাচার্য। ভাগবত পাঠেব সেবা দ্বাবাই তুম লাভ কববে বাধাকৃষেব চবণ 1” 

গ্রৈতন্য প্রভৃব চবণধূলিপ্রাপ্ত ভাগবতাচা্েব এই পাটবাঁড় দীঘণদন ছিল গোঁড়ীয় 
বৈষবদেব অন্যতম উঈর্ঘ । কালক্রমে, এই পাটবাড়িব সেবাব ভাব আসষা পড়ে ববানগবের 
ধীবেন্দুনাথ গজলীব ওষাঁবশদেব উপব | সেবাকর্মেব গুবুদ্বাষত পালনে অসমর্থ 
হওষাষ এট তাঁহাবা বামদাস বাবাজীব হদ্তে স"পষা দেন । 

এই প্রাচীন পাটবাড়ি যে একাঁট জাগ্রত স্থান, একথা চ্ছানীব বৈফবদেব অনেকেই 
বিশ্বাস কাবতেন। বাবাজী গহাবাজেব কাছে এট হদ্তান্তাবত হইবাব পবও এই 
শ্রীগাটেব অলোৌক্কতাব প্রীতহা হাস পাষ নাই । জনৈক িষ্যেব লেখায পাই 

“শ্রীশ্রী পাটবাডিব সেবাধিকাব বাবাজী মহাবাজ গ্রহণ কবাব পব গভীব খানে নুপুর 
পাষে নৃত্যের শব্দ, খড়ম গাষে অলৌকিক গতাষাত ইত্যাদি নানাবৃগ অঘটন ঘটতে থাকে 
দিনের পব দিন । ধূগল বিগ্রহেব জন্য মাপেব চেষে বড় ক'বে সোনাব বালা তৈযান কনা 

হষ, যাতে ভেলভেটেব জামাব উপবও পবানো যাষ । কিছাদন বাদে দেখা গেল॥ আমার 
উপব তো দূবেব কথা, এমানতেই তা অনেক ছোট হযে গেছে । অন্ভুতভাবে হঠাৎ 
একাঁদন এক শালগ্রাম শিলাব আগমনও সকলেব বিস্মষেব উদ্রেক ববে। শাঁদ্দিবেব সেবক 
একাঁদন হঠাৎ দেখতে পান, নাবাষণেব সিংহাসনেব নিচে বযেছে এক গৃর্তিশিলা । 
শালগ্রামেব উপবে নিচে চ্দন 'গাশ্রত কাঁচা তুলসী ও গলাষ বূপাব পৈভা । এভাবে 
দনেব পব দিন বহৃতব বস্ভুব সগাবেশ অলোৌকিকভাবে হতে থাকে১ 1” 

ববানগব পাট্টবাডিব বিগ্রহেব সেবাব সঙ্গে যু বহিযাছে বাগদান বাবাজী হহাবাভের 
প্রাতাঙ্ঠিত গৌবাঙগ গ্রন্থমান্দিব ও বৈষব প্রদর্শন । বৈষব ধম“ও সংস্কীতব গবেযহদের 
কাছে এ দুটন মূল্য অপাবিসীম ৷ 'নাঁছিওন বৈরাগী, অপ্রীততাহী লমদান বাবাছে 

১ নামাচার্য শ্রীবামদান 
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মহাবাজকে কেছ্দু কাযা যেভাবে এই প্রাতষ্চানসমূহ গাঁডযা উাঠিযাছে তাহা সতদুই 
বিদ্মঘকব | 

বাবাজী মহানাজেৰ মাধ্যমে বাধদাস বাবাজী মহাবাজেব আব এক গ্লেষ্ঠ গঠনধমী 

কর্ম পবীব ছাঁবদাস মঠেন সেবাৰ সচ্চ ব্যবস্থাপনা এবং ঘঠেব সংক্কাবসাধন। ইহাব 
ফলে প্রভু শ্রীঠৈতন্য ও তীহাব গরিব পারদ নামাচার্থ হবিদা,সণ মৃত সংবাহক এই 
পাঁবন্র সমাণধ মাঁন্দবঁটি ধবংসেন হাত হইতে বক্ষা পাইস্লাছে । 

ইহা ছাড়া আবো কষেকটি মঠ ও পণণ্যস্থানেব বক্ষণে বাবাজী মহাবাজকে সাব 

হইতে দেখা িম্নেহে এবং এইসব হ্থানকে বেন্দু কাঁধয্লা ঘাঁটর়াছ্ে বৈষবীঘ সাধন ও 
সংস্কতিব উজ্জীবন | এই শরহমীষ সংবক্ষণ কর্মগ্ল বামদাস বাবাজীকে দেশ ও সমান্দেব 
কাছে চিবল্মবণীয় কাঁবষা বাঁখবে । 

গদবদেব চবণদাস বাবাজী নির্দগি অন:দাবে বামদাসজ্জী সেবাব হঠাৎ কলকাতাষ 
আসিয়া উপান্ছত হন। উঠেন গুবূভাই কুঞ্জ মল্লিকের বাড়তে । 

এ বাঁড়তে তখন মহা সংকট । কুঞ্জবাব; গুবুতব পক্ষাঘাত বোগে ভুঁগতোঁছলেন, 
এবাব ভান্তাবেবা হাল ছাঁড়ষা দবাছেন। মৃত্যু তাঁহাব শিয়বে। কিন্তু দেখা গেল, 
ডান্তাবদেব ধাবণাকে উল্টাইযা 'দিষা কুঞ্জবাব্ হঠাৎ কোন: এক অলৌকিক ক্পা বলে 
সচ্ছে হইয়া উঠেন, এ যান্রা বক্ষা পাইয়া যান। 

শবীব তখনো খুবই দুবল+ কিচ্তু বামদাস বাবাজীব পণ্যমষ সঙ্গে বোগী সত্ব 
উদ্জীবিত হইয়া উঠিতে থাকেন । 

একাঁদন তান বাবাজী ম'গাষকে বাঁললেন-_“দাদা । কতাঁদন নামকার্তন শঃনতে 
পাই নি। কাল একটু শোনাবেন না?» 

“দেখা বাক্ নিতাই চাঁদেব কবুণায আপনাকে কাতনানন্দ দিতে পাঁব কিনা”_- 
উত্তরে বলেন বাবাজী মহাবাজ । 

“আগ পখ তাৎপর্য দ্বভাবেৰ মূর্ত গ্রহ এক স্বভাব বৈবাণী যুবকেব কবঃণাষ 
বাশষ্ট ধনী ও জমাজেব প্রখ্যাত কুঞ্জ মাল্পক মহাশষ আবোগ্য লাভ কবেছেন। সেই 
যবকেবই নেতৃত্বে কুঞ্জ মাল্লাক মহাশবষেব বাঁডতে সৌঁদন বৈকালে নামসংকীর্তন ছবে-_এ 
সংবাদে বাঁস্মত চম্মীকত কলকাতাব ইংবেজ ঘে্বা ষত ধনীগোষ্ঠস ওকুগ্জবাবব আত্মীব- 
স্বজন সব এসেছেন। আব সাদব আমচ্দুণ পেষে এসেছেন কাঁসাবিপাড়াব তাবক 
প্রামাঁণকেব পৌর আশাবাব, প্রখ্যাত অতুলকষ। গোস্বামী, বেনেটোলাব গোস্বামী 

৪, স্বদেশী নেতা বিপিনচদ্দু পাল, মহাকাঁব ও প্রোমিক গাবদচন্দ্র ঘোষ, বামক্জ। পবম- 
হংসদেবেব বিশেষ 'চাহত, প্রি পাঁবকব মহেন্দু গ্প্ত (শ্রম ), পাঁণ্ডত গাঁবশ বিদ্যাবন, 
পাঁডত তাবাকুমাব কাব, এ'ড়েদহবাসী ভাগবত পাঠক; তাবক চট্টোপাধ্যাষ, এইবূপ 
শতাধিক বিশিষ্ট ব্যান্ত। 

“"শ্বাবাজী মশাষ সকালে প্লান আহি সেবেচলে িষেছেন, বামবাগান হয়ে শখ 
ফিরলেন বৈকালে, সঙ্গে জনা কুঁড়ি সঙ্গী, তাঁবা মূদঙ্গবাদন ও দোহারক কববেন 



বামকাল বাবাজী ৩৯৫ 

বামযে বৈধবাঁচত দণভব প্রণাত জানবে বাবাজী মণ উ জ্টি আসংে এস 
বসলেন। 

“এসব প্রথম দর্শনেই নকলে বাদ্মিত ও মুগব। তাবপব, নৃদিত নন, বাবাজ 
মশাষেব মধৃকম্ঠেব সংকীতনিঃ চোখে মুখে জললেব প্রবল ভঙ্গে পৃলকাবলী' মে 
মাঝে দেই অবন্থায তাঁব দেহখান বসাব গান থেকে প্রা একহাত উচু ত উঠছে আল 
নামছে । পরত অব আবও উন্মাদনাময । বাবাজীমশাধ অলৌকিক ছন্দে উপ্দ্ড 
নত্যসহ কীর্তন কবছেন। সে কি নৃত্যভা্গমা ' তাঁ চোখে ভ্রল উবে হউক পিনে 
ই যাৰ দহ হানে ছাদে গতহ। 

টা তো পগাজ্শিবাব 
দেওধালে ঠেস দিকে মহা আবিষ্টেব মতে দাঁড়ষে । আব সবাক চোখে মৃথে জল, 
কাবো বাহ্যস্মীত নেই৷ বাহ্স্মাতি ফি:ব এলে সকলে পাবস্মৰ দেখলেন,-এণনহ 
বাবাজীমশাষ আসব থেকে চলে গিযেছেন১ 1৮ 

বাবাজী মহাবাজেব সৌদনকাৰ সংকীর্তন অনুষ্ঠানাটি যেন ছিল ৯*বব-আদি, এ 
কীর্তনেব অুলৌককী শীত অচিবে ছড়াইফা পাঁড়ল কলকাতাব সমাজ ও সংস্কৃতির 
বিভিন্ন স্তবে। 

পালন মলিকমহাশষ বাবাজী মহাবাজক আস্তরকভাবে শ্রদ্থ- কাঁবতেন, 
ভালবাসিতেন। বিপ্রবীদেব পুলিনবাবু টাকা দাহাষ্য দিযাছেন। এই সন্দেহে প্লিস 
তাঁহাকে কিছুটা নিগৃহীত কবে । তাই সৌঁদন কথাপ্রসঙ্গে বাবাভীকে তিনি প্রশ্ন করেন, 
“আচ্ছা দাদা ! দেশকে ভালবাসা কি জপবাধ 2 

“দশ ছেড়ে দেশক ভালবাসা দি বকম ৮" সহাদ্যে উত্তব দিলেন বাবাজী মহাবাডে। 
চ্ুণুপবে আবো পবিৎকাব ভাষাব উপদ্াঁপত কাবিলেন তাঁহাব নিভদ্ব বস্তব্যা। কাঁহলন 
-_“ভাইষে ভাইষে যাঁর বিরোধ লাগে, তবে বাডিব ওপব টান ফি বকম 

বাবাজী মহাবাভ্রেব বন্তবোব তাধপর্ধ, দেশ মানে ভৌগ্রালিক দেশ নহ। এই 
দেশে বাবা বাস কবে তাহাবা প্রকৃত "দেশ | তহাদেব ভ-লবানাকেই বল দেশাল 
ভালবাসা । 

“ভাইদেব ভালবাসা ঠিকই আছে, বিদেশন শত্রুবাই ভাইদের মনকে বায বেখেছ। 
ওবা চলে গেলেই আবাব ভাইএ ভাইএ ঠিক মিল হবে যাবে ।৮ উল দিলন 
পযীলনবাবু। 

বাবাজীমশাষ গল্ভীব স্ববে বাললেন-_-“হবপ্শ বলতে জতটুকু লা 
“কেন ? সম ভাবত ৮ 

“ধবৃল যাঁদ তাই হবঃ তবে সমগ্র ভাবতের মন 1 এক. ইহতেত ভাতি দবফিলে পাখি 
পাবে? মুসলমানেরা বদনাব ভল খাইকে আমদেহ ভাত দিকে নেহ। এ তি ইহলোতাট 
জনোঃ না আব কিছু নিউ 58 খেলে তাত লহ ওত 

১ বামদাস প্রতিভা * বাসবিস্ক হানে 
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ইংবেজেব জন্যে ? সমদ্ত ভানত জুড়ে যে এত জাতপাঁত ছোঁধাছীবব শিবচাবত এও দি 

ইংরেজেন জন্যে? আচ্ছা ' ওরা 'দশ ছেড়ে চলে গেলেই ক সব এক হবে বাবে 2 

তাবপব যে দেশে কেউ গাবা গেলে পর্যন্ত তাব দেহটাব জাত বেচে থাকে, ীভন্ জাত 

ছঠলে সেই মৃতদেহটাবও জাত ধাব, বে ছোঁধ তাবও__এও কি ইংরেজেব জন্যে ৮ 
অন্তবাত্মাঘ যেন প্রচণ্ড নাডা পাঁডযাছে বাবাজী গহাবাজের । ভাবাবেখেব সঙ্গে 

বাঁলবা চাঁললেন, “ভেবে দেখুন দেখি, ইংবেজ আমাদেন পবাধীন কবেছে না আগবা 

সেধে যেচে এঁগষে গে হাতে পাষে বেডী পৰে পবাধীন হবে বসেছি । আবও শনুন 

_ছোট জাত বলে বাদেব ঘণা কাব তাদেব হাতেব পযনা দিতেও পর্যন্ত আমাদেব মনে 
নংকোচ আসে । সে পথসা মাটিতে বাঁখযে জল ?দধে ধষে নই, এও ি ইধবেভ্র ক'বে 

ধদবেছে ৪ শনধু ?ক তাইঃ ছোট জাতেব বাঁড়তে 'নাবাবণ শিলা' গেলে তাঁবও জাত বাব, 

আব সেই জাত-যাওবা নাবাপ্পণেব উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালে উ“্চু জাতেব জাত বাব 1” 
পরলনবাবু এই উদ্দাব, জনদবদী, শুভব্াদ্বসম্পন্ন বৈষবেব দিকে ম.গ্ধনেনে চাছিষা 

বাহলেন। 

বাধাজী মহাবাজের বন্তব্যেব 1নর্ধাস * শনতাই গৌবেব আদর্শে অনুপ্যাণত হবে 
এই বাংলাই একাঁদন আগাম্ণীদানন "বধ্বভ্রাতৃত্বেৰ আদর্শ স্থাপন ক'বে গেছে । প্রত্যক্ষ 
দর্শদেব অন্তরে আজও তা ?দগদর্শন 1হনাবে ধবা আছে । 

“ব্রা্ষণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কোথা বা ছিল এ বদ-_গীব প্রবৃতিতি নাল 
সংকীর্তনে ঈর্ঘা, দ্বেষ। জাতপাঁতেব গবভেদ আদ মুছে 1গষে প্রেমের উদয় হব। ক্রমে 
মানবের আন্তবে বদ্মৃত কৃর্কস্গতি জাগে । তাবপব দেখে বি্বজ]ডে সবই, সবাই 
কঞ্ধদাস। তখন াঁখল বিশ্বের পব কছুই “আমাৰ প্রভূঝ এ বোধ আসবে । বিবি 
নৈধবের সেবা ক'বে ধন্য হবে, লুখী হবে 1 

পর্বজন শ্রম্ধেব নেতা, আঁত্বক সাধনাব দা আগ্রহণ, আঁগ্বনীকুমাব দর্তমহাশষ 
"নবাব বাঁবশাল হইতে বাবাজীগহাশবকে এক পন্ধ লেন : 

প্রিয় বামদাস ! 
দীর্ধাদন কাটিঘা গেল, সেই কাশিমবাজারেব উৎসবে পব আব তোমাব দাঁহত 

সাক্গাৎ হব নাই । সর্বদা প্রার্থনা কবি, গ্রভূব কুপাষ তোমাব সর্বন্ধ কুশল ৷ আজ একটি 
গুবূতিব গ্রদ্তাব-নহ তোগাব দিকউ একখানা সংবাদপন্রেব অংণ বিশেষ পাঠাইলাগ্। 
তুম প্রীনিত্যানন্দেব অশেব কপাভাজন । শ্রীগান্ হুশেন আঁলকে তোমাব নিকট শীঘুই 
গাঠাইতেছি । শ্রীনত্যানন্দেৰ আদর্শ গ্মবণ কাঁববা তাহাকে তুম আশীর্বাদ কীবও। 
অনু্থ বুখল । প্রন ইচ্ছা তোমান নালিধ্য শীঘ্রই ঘাটবে বাঁলবা মনে কাঁব। ইতি 

-আঁম্বনীকুমাব দ্ত । 
দত্তমহাশযেৰ দাগ'দেওষা বাঁবশাল 'হিতৈধীব অংশাঁটি ভন্তেবা বাবাজণ মহাবাজকে 

পাঁডবা শুনাইলেন : 

বাঁবশালেব বাটাজোড নিবাসী এক সন্দ্রান্ত মুসলমান পাঁববাবেৰ সন্তান হুশেন 



বামদাস বাবাজী ৩১৫ 

আলি তাহাব জ্বজাতাঁষেব নিকট হইতে নানাভাবে উংপণীড়ত ও অত্যাচারিত হইতৈছেন' 
হুশেনেব অপবাধ, সে হিন্দুদের হবিনাম করে। এই হবিনাম কব অভ্যাস তাহাব 
বাল্যাবধি। প্রথম প্রথম বাড়িতেই মাতাশপতা ও আত্মীব-স্ব্জন তাহাকে ধমক দিঘা 
এই অভ্যান দূর কাঁববাব চেষ্টা কবেনঃ কিন্তু বযোবাদ্ধব লঙ্গে সঙ্গে হাবনাম কবা, 
কীর্তন কবা, বৈষবের সঙ্গ কবাব অভ্যাস তাহাব বৃদ্ধ পা । ফলে ধমক ছাড়ব 
প্রহাব, পবে অত্যাচাব উৎপীড়নেব মান্রা বাডিষা চলে। এখন তাহাব জীবনসংশব 
উপীডন আবম্ড হইযাছে। দাঁত ভাঁঙষা দিষাছে, একাট চক্ষু পৃবাপূবি নষ্ট হইতে 
চঁলিষাছে। কোনো মুসলমান তাহাকে সামান্য আশ্রষ ভবসাও দেন না, আব কোনো 
হিন্দুও তাহাকে বক্ষা কীববাব সাহস পান না। পুলিস আসিষা শুধু মজা দোঁখবা 
যাষ। আমবা» উদ্াবচেতা বৈফবেব নিকট আবেদন জানাইতেছি, ভাবত ধনাকাবী 
ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গ ও যবনকুলজাত শ্রীহবিদাস ঠাকুবের সংমালত বৈষবধমে"ক উদ 
পন্হা অনুসবণ কাঁবষা এই হুশেন আল নামক বৈষবেব দেহ মনকে বক্ষা কৰুন। 

পড়া হইলে দেখা গেল বামদাস বাবাজী মহাবাভ্তেব দেহে নে কবুণা প্লাবন 
বাহতেছে। চোখদুটি অশ্রু-সজল, সাবা অন্গ থবথব কাঁবধা কাীপতেছে । অন-্চদ্ববে 
বাব বাব ধবীন 'দতেছেন,-_-জষ নিতাই, জর দষাল নিতাই । 

কিছুদিন পরেব কথা বাবাজী মহাবাজ শ্রীথণ্ডেব বডডাঙ্গাষ বাঁর্ষক উৎদবে যোগ 
দিষাছেন। 'চাঁদেব হাটেব মতো গণসহ বাবাজী সেখানে বিবাজত। শ্রাথ্ডব 
বাখালানন্দর ঠাকুব, বসন্তকুমাব সেনগুণমহাশষ নবদ্বীপ মীল্লকমহাশষ প্রর্ভীত আছেন, 
এবং বাংলা ও উীড়ষ্যাব খ্যাতনামা অন্যান্য অনেক বৈষব ও গোদ্বামীবন্দত আছেন, 
গৌব'নবহবিব বসাল প্রসঙ্গে সে স্থানটি মশগুল ॥ এমন সমব এক আগন্তুক এস সবার 
মনে বিস্মবেব সংষ্ট কবলেন। 

“প্রা একশত হাত দূর থেকে সাম্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কবতে কবতে ৩৫1৩৬ বংদব বঘস্ব' এব 
মুসলমান দববেশ এলেন--পবনে ছেডা চট্। তিনি তাঁদের দিবে অ্রনব হচ্ছেন । 
তাঁব দুচোখে জলেব ধাবা; অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত । নিকটে এদেঃ চোখেব জলে ভাস্তৈ 
ভাসৃতে ভগ্ন স্ববে বামদাস বাবাজীব কাহে আত্মপাবচ্ষ দিলেন* 

“আমি পাপিষ্ট হুশেন আলি! দীনশ্দযাল অশ্বিনীবাবুব দাহায্যে ৪থমে নবদ্ধী্গে 
ষাই, সেখানে আপনাকে না পেবে, সখামাব কৃপাব, আজ এখানে জাসতে পেবোছ 
__বলেই দ্রুত ছুটে এসে বাবাজীমশাষের শ্রীচনণে হুমাড খেষ লুটিষে পভলেন । 

“তাবপব সৌক এক হার বিদাবক ক্রন্দন! বিবাট মেল । আবার নমঘটি 

দিবাভাগ ৷ তাই অল্প সমষেব মধ্যে স্থানটিতে বহ জনদদণন ঘটল | ববালেনশায় ৩ 

নেখানে যাঁবা সমাগত সকলেব চোখেই জল ॥ বাবাজীমহাশঘ থবথন কবে কাঁপন । 

একটু স্থিব হ'লে, আমাদেব ভাইদের মৌন ই্দিতে জানালেন, একে নাও । 
"অনূভাবী ভ্রাতৃবৃন্দ দেই হুশেন আলিকে ভ্রাতৃলেহে প্রথজে নত্যবিব পথে 

১ শ্রাবামদান প্রাতিভী বমাকঙকব দান 



৩৯ ভাবতে পাধব, 

দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ব্চনা দিলেন গোপপীদা । হুখেনঃ এখন আামাদের গোষ্ঠীর জন। 

দ্যাদন পবে কলকাতাষ ফেবা । পবাদনই নবদ্দীপ | দাথে সাথে ভন্তগ্রবব হ?খেন আলও 
আছেন।৮ 

বামদাস বাবাজীব পৃতজীবন বিপুল অলৌকিক শান্ত এবং কাবণ্যে ভবপনুব। 
কত পাষণ্ড ও পাপাচাব? মানুব যে তাঁহাব স্পর্শে ও নধন-সম্পাতে উদ্ধাব পাইবাছে, 

দিব্য জীবনে গ্বাদ লাভ কাযা ধন্য হইবাছে, তাহাব অবাঁধ নাই৷ তখন তাঁন নবদ্বীপ 
সমাজবাঁডতে অবস্থান করিতেছেন ৷ এ সমধকাব এক বিচিত্র ঘটনা : 

“গোঁদন তাব লন্মূখে এসে দাঁডাব এক পড়ি মাতাল । বাবাজীমহাধর এাঁগষে 
এনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ই্টগোষ্ঠঈব সার্থীবাও। মাতালটি বাবাজীগশাধেব 'দিকে এক 

অন্তুত ধবনেব চাউনিব সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন কবল।-আ- পনি বা-ম-দাঁস 
বাওজী ৮ 

“বাবাজীমশাব মর হেসে বললেন। হ্যাঁ লোকে তাই বলে।' গ্রাতালটি মদের 
বোতল দুটোকে আবও শল্ত কবে চেপে ধবে বললে” আম মানকুপ্ড্ুব উ-পে-ন 

দত্ত । মেলাই খুন কানেছি। এই দেখুন পিঠে কত ছোনাব দাগ 1 

“বলেই পিছন 'ফিবে দাঁড়াল। তাবপব সামনে ফিবে নত হযে আবও জন্মুখেঃ 
বাবাজীমশাষের 'দিকে এীগষে আসতে আসতে বললে, 'আপাঁন বামদাস বাওজী? ঠিক 
তো? এই গোসাঁঞ, বাওজীবা ! হীন বামদাস বাবাজী ?' বলেই এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে 
চাইতে চাইতে বিহ্বল আবেগে টলতে টলভে তাঁব চবণে পড়াব জন্য ঝ/কতেই তাব 
বগলের বোতল দট দুম দুম: আওযাজে পড়ে ভেঙে গেল । বিকট মদেব গঞ্ধে চাব- 
দিকটা ভবে গেল। খীমাঃ গোদ্বামাঁবন্দ ও আব আব নবাই ছিটকে পড়াব মতো সবে 
গেলেন । কিন্তু কবুণ পর্ন দিবে বইলেন বাবাজীমশাষ | 

'মাতালটা সেই মদ আব ধুলা মাখানো মাটিতে টান্ টান হযে শবে পডল। এক 
আশ্চর্য ধবনেব বেদনা ও আতিভবা জ্ববে িত্কাব ক'বে সে বললে, 'আপাঁন বামদাস 
বাবাজী তো? আগাঁন বাগন্দা' বাওতো” আপাঁন আমাষ উদ্ধার কবতে পাববেন ? 
আম উপেন দন্ত । আপান বামদাস বা--।” তাবপন সে মাটিতে লটষে পড়লো । 
কষেক াঁনটেব মধ্যেই গ্থানাটিতে এক ভিন্ন ধবনেব পাঁববেশ সাষ্ট হলো । ভন্তেবা কেউ 
কেউ সদ্ভবত প্ীলসে খবন দেবাব ব্যবস্থার জন্য চলে গেলেন । 

“বাবাজীমশাবের দুই চন্দ বেনে দ্দব ধাবে জল পড়ছে । হাতেব জগেব মালা- 
ঝোলাটি গলায় নিয়ে কি যেন ভাবছেন, আব থবথন ক'বে কাঁপছেন । চবণ দুটিতে 
ছডানো গদ এসে লেগেছে । সে এক [বিচিত্র দ্য । 

“সবাই সবে গিষেছেন, কেবল উীনই বান্ নি মাতালবে ছেড়ে । অবচ্মাৎ 'ছা 
ঠ এ নিতাই' বলে হকার কবে, সেই মাতালাটিকে টেনে তুলে সোজা কবে দাঁড় ববালেন। 

মাতালাঁট বাবাজীমণায়েব বুকে এঁলবে পড়ল। কথেক পা বাবাজীমপাষেব সঙ্গে 
এসেই আবাব পড়ে থেল। তখন বাবাজীমপার তাব ভ্রুদরটিব মাঝখানে, ডান 

১ বামদ্াস প্রাতভা ' বামাকত্কব দাস 
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হাতের বূজো আঙুলেব চাপ 'দিষে ক যেন জপ কবলেন ৷ মাতালাট নিথব হযে শু 
বইলো। 

“এতক্ষণে ভন্তেবা কিছুটা কাছে আসিবা দাঁডাইলেন। কিন্তু কাবো সাহস হচ্ছে 
না যে বাবাজীমশাবকে ওখান থেকে দাঁবষে আনে । 

“বাবাজীমশাষেব সেই জপেব পবেই মাতালাঁট বিমান চোখে এঁদক ওাঁদক 
তাকালো । এবাব বাবাজীমশাষ তাব কপালেব উপব ভান হাতেব ভালুটি কিছু সমব 
চেপে ধবলেন ৷ বিডাঁবড কবে কি যৈন বললেন । মাতাল উঠে বলো । বাবাজ+- 
মশাষ তখনও হাঁটু মুডে বসে । তাবপব 'তাঁন মাতালেব ঠেব দিকে বাম বাহ্ দিংয 
চাপ দিতেই মাতালাট দাঁভাল। বাবাজীমশাষ মাতালকে বামাঁদকে ধবে মবমী বন্ধূব 
ভঙ্গীতে চলতে লাগলেন । 

“উভযে মঠেব গেট পাব হলেন । শ্রীবাস অঙ্গনেব ঘাটেব দিকে চলেন । এ দৃশ্য 
দেখে মঠবাসীবা ীবাঁস্মত অথচ মৌন । নখামাব মৌন ইঙ্গিতে মান্টাবদা পিছনে পিহনে 
গেলেন । আবাব কষেক পা যাবাব পবই বাবাজীমশাষেব আদেশ না পেম়ে এভাবে 
ফিবে এলেন ৷ সখামাব তখনো প্রসাদ পাবা হয নি। কারণ, বাবাজনঘশাষ প্রসাদ 
পান নি। তান ঘন ঘন 'জযগুব: 'জষগুব? বলতে বলতে আশঙ্কা বিষ হযে এাঁদক 
ওীঁদক কবতে লাগলেন। 

“সম্থযাব আবাঁতিব পব বাবাজীমশায ফিবে এলেন, পিছনে সেই মাতাল। তাব গলাষ 
তখন বাবাজীমশাষেব নিজেব পাঁচকণ্ঠী মালাব দ'কণ্ঠী * বিনব নগ্র অপবধা সেবকের 
মতো আমাদের 'উপেম-দা' ফিবে এলেন ।” 

কলকাতাব পটুযাটোলাষ বাঁড়ষ্যেমহাশষেব বাড়িতে কীর্তন । কীর্তন সমাপ্ু 
হওষাব পবে, বড়িব মালিক বাধবাহাদুব মহাশষ অনুবোধ জানান বাবাজ্রী মহাবান্র ও 
তাঁহাব দঙ্গীদেব, “এবাব তাহলে একবাব সবাই ওপবে চল ।” 

বাববাহাদুব বাবাজীব পূরপাবিচিত ব্যান্ত, দীর্ঘীদন উভবে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ । 
উপবে গিষা দেখা গেল প্রচুব ভোজনেব আযোজন । 

-বামদাস! কিছ প্রসাদ নাও ভাই” বাষবাহাদুক্ৰে 'বাষ'। সেবক স্গণ 
চণ্চল হলেন । তাঁদেব সঙ্গে যে ঠ কুব এসেছেন! এ'দেব ঠাকুব যে ক্ধুন নত চিত্র 
বিগ্রহ হযে কাছে কাছে ফেবেন। তাঁব মুখে না দিষে এবা কমন ক'বে অন্য বাড়িতে 
প্রমাদ পাবেন * তাঁবও তোস্বতন্ত সেবা চাই* এই কারণেই প্রসাদ পেতে এদের 
সক্কোচ এসেছে । সে কথা এ'বা বিনীত স্ববে জানাতে তাঁর অসমাপ্ত জাব্দেনে 
বাষবাহাদুবেব ব্র্গণ্য সত্তা অধীব হযে উঠলো | বান্ধব প্রন্নীতব-ভাঁন বুক ছিড়ে 

গেল। বাববাহাদুবের ঘুমন্ত সংস্কাব জাগ্রত হলো । 
--আজ্ছেঃ আমাদেব সঙ্গে ঠাকুব আছেন' *** 
আঁট বাবাজীমশাইব শিষ্য সন্তানগণে অসমাপ্ত জাবেদন | জেড্কবে তনাজেন 

তাঁবা। 
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বাবাজীমণায় উদাস নেত্রে নাঁববে মালা জীপয়া চাঁলষাছেন। আব ভক্ত ঠিয্যেব 
এ সংকটে একে অপবেব 'দিকে চাঁছিতেছে । বাবাজী মহাবাজ ক "সদ্ধান্ত নিবেন তাহা 
তাঁনই জানেন । 

ইতিমধ্যে বাধবাহাদুরেব চোখ মুখ আভমানে বাওা হইষা উঠিগ্লাছে । ক্লুদ্ধম্ববে 
তান বাঁলষা উঠেন। “তোমাদে স্পর্ধা তো কম নষ, ভ্রাহ্মণবাঁড়ি, নাবাধণেব নৈবেদ্য! 
এ প্রসাদ নেওয়া চলবে না কেন» আব এঁ ঘত সব অজাত কুজাত ন্যাডা গিষ্যেব ভোগ 
দেওযা হ'লেই ভীন্ত কবে খাবে" 1” 

ভক্জসেবকেবা বিমৃ্র অবস্থা বাবাজীব দিকে চাঁহযা আছেন । আব বাধাজখীব 
গৃহী-ভন্তদেব দুচাবজন মহা উত্োজত, গুব;ব ইঙ্গিত পাইলেই বায়বাহাদুবের উপব 
হাঁনবেন প্রচন্ড আঘাত । বাবাজী মহাবাজ কিন্তু অসীম ধৈর্ধ নিবা অপেক্ষমাণ । 

বায়বাহাদুব এবাব ক্লোধে ফাটিযা পড়েন, দগুস্ববে বলেন, “এবা তোমাষ কেন্ট 
বিজু যাই ভাবুক, বামদাসঃ আম জানি তুমি 'বাঁধকা গুপ্ত । ছান্রণ জাতেব গর 
হযেছ' লোকে তোমাধ পুজা কবে। এত দদ্ভ তোখাব ?-_যাও যাও, আমাব বাড়ি 
থেকে বৌবধে ৷ ফল, নোবাদ্দি আম কুকুবকে খাইযে দেব 1” 

“বাবাজীমশায়েব সজল কবুণ চোখেব হীর্গতে ধনী গহণ ভন্তবান্দ স্তথ্ধ শান্ত । 
তাবপব তান বাষবাহাদুবকে বললেন, 'কপা কবুন, আমাব অবোগ্যতাষ আপাঁন ব্যথা 
গেয়েছেন, দূর্দেবেব দাস আম ।, 

ক্ষণপবেই দেখা গেল এক বিগ্মঘকব পটপাঁববর্তন | ণক হলো ক হলো" বলে 
াঁথত হলো কোলাহল । বাধবাহাদ:ব মূছিত হবে মাটিতে ল:টষে পড়েছেন, আব তাঁব 
মাথাটি বষেছে বাবাজী মহাবাজেব চবণ্তলে 1 

বাবাজী মহাবাজেব শিষ্য শ্রীক্চৈতন্য ঠাকুবমহাশষেব বার্ণত একাঁট ঘটনায় তাঁহাব 
গাঁতিতপাবনী বুপাট উদৃঘাঁটিত হইতে দেখা যাষ। উমি'লাদাসী নামে একটি পাঁততা 
বমণী বাবাজী মহাবাজেব শিষ্য গ্রহণ কবেন। এ সমষে তান ছিলেন মধ্য বয়সী, 
গাষেব বং ও চোখ-ম:খ দেখলে মনে হয, যৌবনকালে বূপ ছিল তাঁহাব অসা্গান্য, 
গর্ব কৰাৰ মতো । ঢাকাব এক ধন? ব্যবসাধীব প্রাক্তন বাঁক্ষতা ছিলেন এই বসণন । 
বাবাজীব নিকট মন গ্রহণেব পব হইতে এই শিষ্যাব জীবনে আমূল পাঁববর্তন দেখা 
যায। গুব; নির্দোশত ভান্তসাধনাব পথাঁট ধাঁবষা নিষ্ঠাভবে তিনি অগ্সব হইতে 
থাকেন। 

নবদ্বীপ সমাজবাঁডব সাঁখমাবও খুব প্লেহভাজন ছিলেন ভীর্মলাদাসী। এখানকাৰ 
পজা-উৎসবে, ক্তনে, ভোগ্বাঞ্ধে সর্বদা তাঁহাকে উপাগ্থুত থাঁকতে দেখা যাইত, সাধু 
বৈবাগীদেব নানা অনুষ্ঠানে তান সহাধতা কবিতেন । 

সেবাথ বামদাস বাবাজী মহাবাজ নবদ্বীপ সমাজবাঁড়িতে অবন্থান কবিতেছেন। 
একাদন ভীর্সলাদাসী তাঁহাব সম্মুখে গিষা উপাস্থত। বাবাজী মহাবাজেব চবণে 
সান্চাঙ্গ প্রণাম কাঁবষা 'তাঁন কাঁহলেন, “বাবা, আমাব একাঁট বাসনা আপনাকে গবেণ 
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কবতে হবে ।” বাঁলতে বাঁলতে ভাবাবেগে তাঁহাব সাবা দেহ কাঁপতে থাকে, গন্ড 
বাহিষা বাবিতে থাকে নষনাশ্র। 

প্রসন্ন গন্ভীব বদনে বাবাজী মহাবাজ উত্তব দিলেন, “নতাই চাঁদেব ইচ্ছা 1 
উপাঁ্ছত সবাই ভাবিলেন, অন্যান্য বাবেব মতো এবাবও উীর্সলা হযতো কোনো 

বড উৎসব ও ভোগবাগেব ব্যবস্থা কাববেন এবং আশ্রষে দীযতাং ভূজাতাং চাঁলতে 
থাকিবে । 

পবেব দিনই একটি বড ভাবী সঃউকেস হাতে নিষা উীর্মলা মঠেব আঙিনা আঁসিষা 
দাঁড়ান । 

অন্য দিনকাব মতো স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক নষ তাঁহাব এই আগমন । মঠেব বিপ্রহ 
ও সাধৃদেব যথাক্রমে প্রণাম নিবেদন না কাঁবষা নীববে নতমস্তকে তান দণ্ডাযমান । 

কযেকজন মঠবাসী কৌতুহলী হইষা উঠেন, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে 'ঘাবিষা দাঁড়ান তাঁহাকে । 
কেউ কেউ প্রশ্ন কবেন, “ক ব্যাপাব 'দাঁদঃ এভাবে এখানে চুপচাপ দাঁঠড়ষে কেন ৮” 
উত্তবে 'তান কাঁহলেন, গুবু বামদাস বাবাজীব কাছে [তানি তাঁর একাঁট বাসনা 

পৃবণেব জন্য আবেদন কাবষাহেন। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এ সময তাঁহাব আসা । 
“ক আপনাব বাসনা?” এই প্রশ্নেব উত্তবে কাঁহলেন, “সে কথা ভেঙে বলবো বাবাধ 

কাছে । তাঁকে একবাব খবব দিন 1” 
সংবাদ দেওষাব সঙ্গে সঙ্গে বামদাস বাবাজী তাঁহাব কুঁটিব হইতে বাঁহব হইষা 

আসেন। কিছুক্ষণ উীর্মলাদাপীব দিকে গ্রন্ভীব বদনে তাকাইযা থাঁকষা বাবাজী 
মঠেব গেটাট বন্ধ কবাব হী্গত দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ভন্তেবা গেটে তালা লাগাইযা দিল; 
হঠাৎ কাহাবো ভিতবে ঢঁকবাব সম্ভাবনা বাহল না । 

বাবাজী মহাবাজেব সম্মুখে ভূল:ুষ্ঠিতা হইষা প্রণাম জানাইলেন ডীর্গলা । তাবপব 

দুই হাত দিষা সুটকেসাঁট তুঁলষা ধারা আনন্দেব আবেগে গগন স্ববে কাঁছলেন, 
“বাবা, কষেকমাস আগে কৃপা ক'ৰে স্বপ্নে আপান আমাব নির্দেশ দি-বাছিলেন, যা গেছে 
তাষাক। তুই আব ওখানে থাঁকসনে 1” 

“তাই বাবা এবাব আমাৰ পুবনো আশ্রষ ছেডে চলে এসৌছ । আমাব যা কি 
বিত্ত সম্পদ আছে, তা সবই ববেছে এই সূউকেসেব ভেতব । আপানি কৃপা ক'বে এগ্লা 
অঙ্গীকাব কবুনঃ আব আপনাব বাতুল চবণে আমাষ স্থান দিন 1” 

বাবাজী মহাবাজেব চোখ-মুখ এবাব স্বাভাবিক বকমেব গম্ভীব হইযা উঠে চিত্ত - 
তেব মতো শ্থিবনেত্রে তান দাঁড়াইযা থাকেন । 

ইতিমধ্যে দুইটি ভন্ত উীর্লাদাসীব হাত হইতে সটকেনাটি নিধা উহব ডলা 

খুীলধা ফেলেন । দেখা যাষ এক অন্ভুত দৃশ্য! সোনা ও জডোযাব অজদ্র দেব 
গহনা স্তবে স্তবে সাজানো বাহবাছে এ দুটকেসে? আব সর্ীকবণে সেগাঁল ঝকৃঝু 
কাঁবতেছে । 

উীর্মলাব সাবা জীবনেব সমস্ত ল্ঘষ নাহত বাহবাছে এই স্বর্ণ ও হাব ভহবতর 
বহহমূল্য অলংকাব সম্ভাবে । এগুলি গুবুদেবেন চবণে অর্পণ কানিধা ভিন ভল্মেত 
ভা' সা, (স১)২৬ 
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হইতে চান, মুত্তি পাইতে চান মোহবধেনেব হাত হইতে । এই সঙ্গে পূর্বেকার ধনী 

প্রোমক ও আশ্রষদ্বাতাব সমস্ত কিছ সংস্রব ত্যাগ কবিষা বাবাজীব নির্দেশ মতো যাপন 

কাঁবতে চান বৈবািণীব ত্যাগ তাতক্ষামব জীবন । 
অন্তভে্দী দুষ্ট দিয়া বামদাস বাবাজী এতক্ষণ উীর্মলাব দিকে তাকাইবা ছিলেন । 

এবাব তাঁছাব সাবা দেহ ভাবাবেশে থবথব কবিরা ক্দীপতে থাকে তাবপব একটা 

বদ্ফোবণেব মত তন ফাটা পডেন। দে কণ্ঠে চীধকাব কাঁবযা উঠেন। “এখানে নয 

এখানে নয । এ সব দিযে এখান চলে যাও ।” ূ 

এ কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে বাবাজী মহাবাজ সে স্থান ত্যাগ কবিলেন। 

ীর্মলাব দুই চোখ বাছিযা নামিধা আসিল অগ্রব প্লাবন । আবেগভবা কণ্ঠে বাব বাব 

সাঁখমাব কাছে কহিতে লাগিলেন, “আমাধ দ্থান দিন, আম বড় দূহীখনী। আমি 

আপনাদেবই 1” 
বাবাজী মহাবাজেব এই বদ্্রকঠোন বুপেব সঙ্গে মঠেব সকলেবই পাবিচঘ আছে । 

তাঁছাবা ভন্ত ডীর্সলাকে সপ্লেহে বুঝাইতে থাকেন, এই বৈবাগী মহাপুবুষেব মুখ হইতে 
একবাব যে কথা বাঁহব হইযাছে তাহা ফেরানোব উপাধ নেই ৷ তুঁম এসব বহমূল্য 

অলংকাব 'নিষে এখান স্বস্থানে চলে যাও । 
উত্মিলাকে আবো বুঝানো হইল, “বাবাজী মহাবাজেব অলোকিকণ প্রজ্ঞা, সদ্ধাঘ 

ধনবাব বেলা কখনো ভুল কবে না। উীর্মলা, ভগ আর দোঁব না ক'বে এ স্থান ত্যাগ 
কবো।” 

পবেব দিন সংবাদ পাওযা গেল; উি'লাদাসণ তাঁহার নিজেন বাসভবনে পেশীছিযাই 

অত্যন্ত অসুহ্থ হইযা পাঁড়গ্নাছে। একেবাবে শধ্যাশাষনী। মঠ হইতে প্রাতাঁদন তাঁহার 
জন্য প্রোবত হইতে থাকে ওষধ এবং পথ্যার্দ। তাঁহাব শশ্রষাব সমস্ত ব্যবদ্তাও এই 
সঙ্গে কবা হয । 

কষেকাঁদন পবেব ঘটনা । উীর্মলাকে দেখা গেল মঠেব গ্রাঙ্গণে, বাবাজ? মহাবাজবে 
গেষ দেখা 'দতে তানি আঁসষাছেন। অজন্্ ফুলে পাতায় সূসা্দরত একটি শবাধাবে 
তাহা মৃতদেহটি শার্লিত। গলাধ প্রসাদী মালা । কপালে ব্রজ্রবাজেব তিলক চিহ। 
ছবিধবান 'দিধা বাহকেবা তাঁহাকে নিধা চালল শেষ কৃত্যেব জন্য । 

“ীম'লা তুই আব ওখানে থাবিসনে” বাঁলয়া যে জ্বত্নাদেশ বাবাজী গহাবাজ 'দিষে- 
ছিলেন, তাহাব মর্ম এবাব বুঝা গেল। নর্মেহা, বৈবাগ্যন্ততী বৈধব উী্ম'লাকে গাব 
প্রেবণ কবিলেন তাঁহার সত্যকার স্বধামে । 

প্রাণ দৈবাদেশে এবং যোগ্াবোগ্েব মাধ্যমে বামদাস বাবাজী তাঁর পাতত-উদ্ধাবেব 
কাজ সম্পন কাঁবতেন, কিন্ডু সাধাবণেব দ্বাদ্টতে তাহা ধবা পাঁড়ত নিতান্ত সহজ ও 
জ্বাভাবকভাবে ৷ 

সেবাব আবামবাঞ্ধ শহবেব ভন্তেবা অন্টগ্রহব সংকীতনেব ব্যবস্থা কারা বাবাজী 
মহাবাজ ও তাঁহার অনব্তাঁদেব গাদব আহ্বান জানাইযাছেন! শ্রাবণ মাস, ঘোব 
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বর্ধাকাল। প্রাষ প্রিশ মূর্তি সঙ্গে নিষা বর্ধমান স্টেশন হইতে শুব্ হইযাছে বাবাজ্গীব 
পদযাত্রা । 

আকাশ মেঘে মেঘে ছাইযা গিয়াছে, বৃত্টিও ঝাবিতেছে আঁববল ধাবে। ক্ষেতেব গপিচ্ছল 
আলপথ 'দিষা গন্তর্পণে সবাই চাঁলযাছেন, কিন্তু খোল বাদ্য এবং কীর্তনের বাম নাই। 
কমে প্রচন্ড বর্ষণ শব? হষ, বাস্তা ক্ষেত জাঁডযা সব কিছ হয হলে জলাকাব । এদিকে 
অন্ধকাবে পথ চলা দাষ হইযা উঠিষাছে । 

এভাবে হাঁটুজল ভাতে ভাঙতে আব কীর্তন কাঁবতে কাঁবতে সবাইব দৃষ্টি পড়ে 

অদূবশ্থিত একাঁট লণ্ঠনেব আলোব দিকে, একটি ক্ষুদ্দু চালাঘবে 'াবাবাল উহা 
জবলিতেছে এবং আবামবাগ শহবেব উপান্তে এই নিভৃত স্থানাটি । বৃষ্টি তখনো অবিবল- 
ধাবে বাঁধা চাঁলতেছে এবং সন্বব থামবাব কোনো আশাও নাই। আপাতত এই 
ক্ষুদ্র চালাঘবেই আশ্রব নেওষা ষাক্, ভাবিযা সবাই এ চালাঘবেব বাবান্দায উঠিষা 
গঁড়িলেন। 

বাঁডিব মালিক ষাট বৎসবেব এক বড্ধা । “এসো বাবা এসো; এখানে বসে তোমবা 
একটু জাবিষে নাও” বালিষা বাবাজী মহাবাজ ও তাঁহাব ভক্তদেব সে অভ্যর্থনা জানায। 
বদ্ধাব ধাবণা, এই কীর্তানযাবা শহবে গানের বাষনা পাইযাছে। কিছুটা বিশ্রামের পবই 
সোঁদিকে যান্তা কবিবে। 

বাবান্দাব পাশে ছোট্র একটি উনূনে আগৃন জর্বলিতোছল' ভেঙ্জা খোলগাীল সেই 
আগুনের তাপে কিছুটা শৃষ্ক কাবধা 'নষা সবাই আবাব কীর্তন শুরু কবিলেন। ক্রমে 
এ কীর্তন জমাট বাঁধা টাঠল। 

এাদকে আবামবাগেব উদ্যোন্তাবা বাবাজী মহাবাজেব সন্ধানে স্দলবলে বাঁহব হইয়া 
পাঁড়ষাছেন । সঙ্ষে কতকগ্াঁল হ্যাসাক বাতি ও হাবিকেন লণ্ঠন । 

বৃদ্ধাব অঙ্গনে পেীছিষা কীর্তনবত বাবাজী মহাবাভেব সম্মুখে তাঁহাবা অপেকা 
কাঁবতে থাকে । এবাব বাবাজীব দলাঁটকে পথ দেখাইষা শহবে নিষা যাওঘা হইবে । 

বাবাজী অন্তবঙ্গ ভন্তেবা জানাইযা দেন, তানি কীর্তনে এমন মন্ত হইষা আছেন বে, 
এ দ্মযে তাঁহাকে স্থান ত্যাগ কাঁধতে বলা কাহাবো সাহসে কুলাইবে না । 

কি জ্বানি কি ভাঁবষা আবামবাগেব উদ্যোক্তাবা বচ্ধাব এই অঙ্গনেই অপ্রহর 
বীর্তনেব ব্যবস্থা কবিষা ফোঁললেন। জলকার্দদব মধ্যেই বিবাট লাঁমবানা টানাইয়া 
ফেলা হইল । আলোব সুব্যবস্থা কবিতেও দোঁব হইল না। বৃম্ধাব অঙ্গন পবিণত 
হইল এক পৃণ্যমষ কীর্তনস্থলীতে । পবেব 'দিন শহবেব ভন্তেবা আসবা পোদাহে 
সেখানে ষোগ দিলেন | শুবু হইল দুই দিন ব্যাপা কীর্তলেক মহোৎসব | 

বচ্ধা প্রাষ তিনাঁদন ধাবং উপবাসী, বাবাজীব সাল্লিধ্যে আন ভড বৈবাগাদেন এই 
কীর্তন যজ্জে আপনাকে সে যেন হাবাইষা ফোলবাছে । তবৃণ ববসে সে ছিল উতহখল 
ও সমাজচ্যুত। দীর্ঘ এতগৃলি বসব তাঁহাব বাড়িতে উচ্চবর্ণেব লোকেবা পনর্পণ ববে 
নাই । আজ তাহাব গৃহটিই বাবাজী মহাবাজেব প্রসাদে হইযা উঠিনাছে এক পলাতার্ধ। 

কুপাল্ রামদাস বাবাজী এই বঞ্ধাকে সানদ্দে লামনীল্গা দিলেন। নামকরণ 
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কাঁবলেন, ত্য্দসদ। আনন্দে ও ভাবাবেগে অধীব হইব; সত্যদাদী। বাবাজীর 

ভন্তদেব ভবণ ধাঁববা বাব বান বলিহে থাকে আপনারা এখান থেকে আমে নিবে চলন 

আপনাদের দাথে, নইলে আি িল্ছু প্রাণে বছিবা না। 

কোনো দাল্ছনা বাল্যেই দে ভাব গ্ুলেধ মানতে 5ষ নাঃ বাবাভন নহালজেল কাছ 

হইতে ৮গ্ষা গ্রহণের পন হইতে চিন্ত তহাল উদ্ধেল হইবা উাঠবাছে । ভতগোত্গীব ঘধো 
বা কোনো পণ্যদর্ঘে জাশ্রব নিভে না পাঁলিলে লে িক্চব নাথ খখীড়বা মালুর 

তাঁহাব জাঁমভমান স্ব €হুণ কি; একজন তাঁহাকে দেড হাজাহ টাকা দিবে দিলেন। 

অতঃপব এই টাকা বন্দবেনেৰ ঘদনদোহন ঠাকুলেন ঘান্দলে জমা দিব দেখালে ভাজীল্ন 

সভ্যবালাব খোবপোবের বাবস্থা কবা হইল । 
এমীনভাবে সেদিনকাল দ্বেগেব বাতে বাবাজী মহাবাজেন আগমন সমাক্তে 

অপা্তের পথঘ্রান্তা ভরষ্টা নাবী ত্যবাল'ব ভবনে বহাইধা দল ভাঁমঘ ভবনের 

অনভিগ্রবাহ 
কধেকমাস পবে বামদান বাবাজী ভন্তগণনহ বৃন্দাবনে গিবা উপাচ্ছত হন । এনমরে 

তাঁহাব নঙ্গে ন্রাক্ষাৎ ঘটে ভক্তিনত দিব্যা সভ্যব্লাল। বাবাদীর অন্ুবঙ্গ শিব্য, 
্রত্যক্ষদর্শ্ শ্রীকৃঠৈতন্য ঠানুর এ সদ্লর্ধ িখবছেন, “আবামবাণেদ সেই বুডীকে 
দেখতে পেলাম! তখন তাঁব নাম সভ্যদানী 1 দেখেই দে আমাদেন চিনলে তাল 
আবাদে আমাদেৰ একাঁদন নিমন্ণে কৰেছিল শ্রীমদনঘোহনেব প্রসাদ পেতে । স্খেলাগ 
গোঁনাইবাভিব ভঙ্দবে সত্যাদাদব লল্ভগ খ্যব 1 তান প্রতাহ একলক্ষ নাম ভপ করেনা 
প্রতাট রত দিবদ্বু উপবান বল্নে। গোনাইবাড়িব পাশে একটি ধব পেষেছেন | বা 
তান ভন কুটিব । কৌবা সভ্যাদীদকে পাঁদিনা ডাকেন ৮ 

ঃ 

টি 

দ্বগণসহ বাবা পহাবাভ নোঁদন পবৌধদেল পূণ্যমর বথউৎদবে ফোগনালেব 
জন্য চীলবাছেন। হাণুড়া প্টেশনে ভন্তদেন পঞ্ঠান্তভোভন শেষ হইল । বাই বিভ্রার্ভ 
কামনাৰ উঠিতে বাইবেনঃ এমন দঘবে এক দূঘটিনা ঘাঁটবা গেল | নন্দ বাবাভীন কাছে 
একটি দটকেন ছিল, ভাব উহাতে বক্ষিত ছিল বথ-উৎদব উপলক্ষে তোলা ভিক্ষা_ 
প্রাব দহ হাজাব ভিনধত টাকা | ভত্রবেশী এক দুবূন্তি এঁটি অপহবণ কবে এবংনষ্চিত 
আব্ঘে পাণেৰ প্র্যাটকবম '্িত একটি ট্রেনে উাঠবা বনে। দকহক্ষণ পৰে সিআইডি 
পঞলন নন্দ বাকগীবে বঙ্গে দিবা হত নাতে উ নটেবেন চেবকে ধারনা ফেলে । 

গোড়াল লে ঘথেন্ট তিল স্খেলোব পন ভভুবেণী চোবাট শেবটাঘ নীবব ও প্রি 

নাণ হইব পে, পণালদ বোঁটেত অবস্থার তাহাকে প্র্যাটফব্দ দিবা দা বাগয়া হয় । 
চাবিপাশে তখন উ$নঃব জ্নত্যল ভিড | 

ভতেবা মনেপ্রাণে চহভেছিলেন যে এ দৃশ্যটি বাবভীব সেখে না পড়ে, তাঁহার 
ননঃপীডাব বাবণ লা ঘটে | বিদ্ভু পুলিন ও স্টেশদকর্ম নদ দববে চোবটিকে ভাঁহার 
১ 5 চিলির 
দন্নুখ দিবা হাই নিন বাইতে থাকে । 
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প্লিস বো্টত অপবাধীটি কাছ দিষা যাওয়াব দমব বাবাজী মহাবাজ তাহান এক 
গুবভাইকে কাঁহলেনঃ “তুমি ওকে জিজ্দেস কবো, ও"ব বোধহব কোথাও যাওঘাব অনা 
একাটি পযসাও হাতে নেই । কিছু টাকা ও'ব হাতে দাও । কষ্ট খুবই হযেছে ও'ব 1% 

বাবাজী মহাবাজেব অশ্রুসজল চোখ ও বেরনাভবা কণ্ঠ শানিষা সবাই গবাস্ত 
হইবা গ্রিষাছে। হাঁতিমধ্যে সুটকেস চোবাঁটব কি জানি ?ি হইল থবথব কাঁবষা বাঁপতে 
কাঁপতে গে বাবাজীমহাশষেব চবণতলে ল:টাইযা পাঁডল। 

জপমালা হস্তে বাবাজী মহাবাজ প্রস্তবমৃর্তব মতো দ'্ডাষমান, দুই গণ্ড প্লাাবত 
কবিধা অশ্রুধাবা ঝাঁয়া পাঁডতেছে। চ্টেশন মাস্টাব, পাঁলস চক এবং সঙগীষ প্যাসে- 
ঞ্লাবেবা সবাই এক কবুণার্দর দেবমানবেব দিকে নি্পলক নেনে তাকাইযা বাহষাছেন। 

চাঁপষা বাঁসলেন সুটকেস অপহবণকাবীব বিবুদ্ধে আঁভযোগ কাব মতো বেহ আব 
সেখানে বাহল না। 

এ ঘটনাব দুইমাস পবে, বাবাজী মহাবাঞজগ পুকাতে হাবদাস নর্বাণ উৎসব গন্ত 
হইযা আছেন। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনের সৌঁদনকাব সেই স:টকেস অপহবণকাবী লোকটি 
দীনহীন কাঙাল বেশে আঁসষা তাঁহাব চবণে দণ্ডবং প্রণাম নিবেদন কবে. আত্মানশোচনা 
এবং আত্মশুগ্ধিব আগুনে ইতিমধ্যে সে নূতন মানুষ হইযা গিষাছে। 

পৈহভবে তাঁহাকে আঁলঙ্গনাবদ্ধ কবিয্না বাবাজী মহাবাজ তাহাকে সেই দিনই দীক্ষা 
দান কাঁললেন। নব নামকধণ হইল--নবহাবদাস। কিছুদিন পবে বেশাশ্রষ কবাইযা 
ভেক দেওষা হইলে ব্রজমণ্ডলেব বাল: নামক গ্রামে গিষা সাধক নত্হবি ত্যাগ তাতিক্ষাময 
জ্রীবন যাপন কাঁবতে থাকেন, বহু বৈষণব গৃবৃভাইব শ্রদ্ধা আকর্ষণে তান সক্ষম হন । 
উত্তবকালে এ বাল: গ্রামেই ভজনবত অবস্থায ঘটে তাঁহাব দেহাবদান 1 

পেবাব কাটোষাব এক ভন্তের আহবানে বামদাস বাবাজ্ঞী মহাবাজ্র কীর্তন কাঁরতে 
আসিষাছেন। সঙ্গে বান্িশজন ভন্ত এবং শিষ্য। ভাব বিহ্বল হইযা বাবাজী মহা- 
রাক্ত বীর্তনেব আঁধবাস সমাপ্ত কীবলেন, তাঁহাব আর্ত ও সাত্ুক বিকার দৌখয়া 
শ্রোতাবা মূগ্ধ ও বাঁস্মিত হইষা গেলেন । 

পবেব দিন মঙ্গল আবাঁতব পৰে অথণ্ড নামকীর্তন শব হইতে যাইতেছে, এমন সময 
এক দুস্তব বাধা আসবা উপ্গাস্ছিত। বাবাজী দু-তিনজন সেবক দহ এক বাড়তে 
অবস্থান কবিতেছেনঃ আব দৌহাবও বাষেন সহ গুল কীর্তনকাবীব দলটি বাঁহযাছে অপর 
একাঁট ভাভাটিষা বাড়িতে । 

ছঠাং সংবাদ পাওযা গেল, এ ভাডাটিষা বাঁড়ীটি বাহির হইতে কে বা কাহাবা একটি 
বৃহং তালা দিষা বদ্ধ কাঁবষা দিবাছে, দলে লোকদেব বাহবে আসান কোনো উপ 
নাই। 

অনুষ্ঠানের উদ্দ্যোন্তা ছ্ছানীষ ভক্তট তো "হা বিপদে পাঁড়লেন । তলা ভাঙযা 
ভন্তদ্দেব বাহির কবিতে গ্রেলি ফোঁভন্দবী মামলাষ জড়ানোর আশম্জা ভাত, তনুপার 



৪০৬ ভাবভেব দাধক 

বাঁছযাছে স্থানগব কোনো কোনো ববোধীদলেব হাঙ্গামাব আশংকা 1 কি কাঁববা এ সঙ্কট 
হইতে উদ্ধাব গাওয়া যাইবে, কেহ ভাঁবয়া পাইতেছেন না। 

এ সংবাদট বাবাজী মহাবাজেব কানে গেল । 1কছক্ষণ চুপ কাঁবষা বাঁসষা থাকাব 
গৰ তান একাঁট ঘোড়াব গাঁড় ডাকাইলেন, দুইজন 'শব্যস্হ সবাসাঁব উপা'হত হইলেন 
এৃহবেব থানার | 

বড় দাবোগা তখন থানাব ভিতবে নিজদ্ৰ কোষার্টাবে ঘুমাইয্লা আছেন ৷ নংবাদ 
পাইযা ব্রচ্তেব্যন্তে সসত্কোচে 'তাঁন বাবাজী গহাবাজেব সল্মুখে আঁদয়া উপান্িত। 

ভাব হল দর্বন্টতে বাবাজীব 1দকে ক্ষণকাল তাকাইবা থাঁকবা দাবোগাবাব? 

তাঁহাব চবণতলে লঃুটাইবা গাঁডলেন। তাবগর এবটু সচ্ছ হইযা ভ্রোড়হস্তে নিবেদন 
কাঁবলেন; “আপাঁন দধা ক'বে বাঁড়ব ভেতবে আসুন 1৮ 

বাবাজী মহাবাজ্জ 'িতবে প্রবেশ কাঁবলে দাবোগাবাবূব স্ত্রী এবং পন্রকন্যাবা একে 

একে তাঁহাকে ভান্তিভবে প্রণাম কাঁবলেন। 

এবাব বাবাজীব সঙ্গীবা তাঁহাদেব থানাঘ আঙাব কারণাঁট গ্রকাশ কাঁবলেন । তদদুত্তবে 
দাবোগা গাহণীকে কাঁহলেন, “ক আশ্চর্য, টান তখন দ্যাময়ে বষেছেন, কনেস্টবল 
এসে ওকে ডাকতেই ঘুম জাঁড়ত অবদ্থায টান বলে উঠ্লেন। “যা । বাবাজী ! বাবাজী! 
আমাব ধাবণা উান এই বাবাজী মহাবাজকেই গ্বপ্ন দেখাঁছলেন। আমাৰ প্রশ্নে উত্তবে 
টান বললেন, “হ্াঁগো, একটা আন্চর্ধ স্ব্ন এতক্ষণ আমি দেখাছলাম । 'দিব্যকান্তি 
এক বাবাজী যেন আমার ডেকে বলছেনঃ_বিভূতি! চল, যাবে না? স্বশ্নে দেখা 
সাধ্ব ঠিক এমান চেহাখা, হাতেও এমান হাঁবনাগেব মালা, ঝোলা । আম অবাক হরে 
এই বাবাজীব কে চেবে চেষে ভাবাছ/--উাঁন গ্ৰপ্নে দেখা বাবাজীব যে বর্ণনা 1দযেছেন, 
তাঁব সঙ্গে এব ছন্বহ: মল ববেছে 1” 

দাবোগা গৃহিণীন কথা শীনঘা বাবাজী গহারাদ্র কোনো মন্তব্য কাঁবতেছেন না, 
পাধ) শত মড়োক মক হাঁদতেছেন। 

বাবাজী মহাবাজকে সম্মানে ঠনজেব কোবার্টাবে বসাইযা বাঁখিযা দাবোগাবাব; 
তৎক্ষণাৎ থানার জমাদানকে পাঠাইফা তালা ভাঙাব ব্যবস্থা করিবা দিলেন । গৃহে আব্ধ 
ভন্তেবা মত্ত হইযা আ'সধা সানদ্ে কীর্তন শব; কবিল্না দিল । 

পবেব দন দেখা গেল, দাবোগাবাব; সাগ্রছে বাবাজী ঘহাবাজেব ?নকট হইতে দীক্ষা 
নিবাছেন। তাঁহাব ললাটে [তিলক বেখা, গলাধ তুলসীব পাঁবন্র মালা, আব ছাতে নাম- 
জপেব ঝোলা । 

ছযমাস পৰে গোনা গেলঃ এই দাবোগা বিভুতিবাব? ঘবসংসাব ত্যাগ কাঁবষা বুদাবনে 
্দ্থান কবিয়াছেন, আব স্ত্রী এবং পন্কন্যাবা আগ্রয 'নবাছেন তাঁহাব ম্বশুবালষে । 
তাঁহাব স্ত্রী বাবাজী মহাবাজেব কাছে আঁসযা যুন্তকবে অকপটে কাহিলেন; “আমার 
দ্বামীব প্রকৃত মঙ্গল আব শাহি: বাতে হয, তাই আপ্গাঁন করুন 1% 

ইহাব তিন বসব পবে বাবাজ? মহাবাজ একবাব বান্দাবন ধামে উপস্থিত হন । তান 
সেখানে থেলে সে সংবাদ চাবাদিকেবভন্তঘহলে, সাবা ব্রজরমণ্ডলে, ছড়াইফা পাঁডত ৷ তাঁহার 
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আগমন সংবাদ বৈবাঞ্গী সাধক বিভুতিবাবূব কানেও গিবাছিল আবলম্বে তান বাবান্রী 
মহাবাজেব চবণ দর্শন কাঁরতে আসলেন । জ্যনাইলেন, বেশাশ্রষেব পব তাঁহার নাম 
হইযাছে বৈষবচবণ দাস। ব্রজেব গ্রামে পর্ণকুটিব বাঁধযা ?তান একান্ুমনে ভজন সাধন 
কবেন, আর দিনান্তে বুখা-শখা যাহা কিছ? জোটে মাধুকরী কাবষা আনেন । এইভাবে 
কৃচ্ছংমষ ভঙ্রনে তান অগ্রসব হইযা চাঁলষাছেন। 

দর্মাহাটাব ভাড়াটে মঠবাঁড়তে বাবাজী মহাবাজ মাঝে মাঝে আঁনবা অবন্থান কলমে, 
আবাব স্বেচ্ছামতো অপব কোথাও চাঁলবা ধান। সে-বাব মগবাড়তে প্রবেশ কানিযাই 
গন্ভীব স্ববে বাবাজী ভক্তদের কাঁহলেন, "প্রসাদ পাওয়ার পব পাতা যেন বাইবে না ফেলা 
হয় আব বাইবেব কাউকে প্রসাদ না দেওযা হব 1” 
হঠাৎ এ আদেণেব তাৎপর্য কি, ভন্তেরা কেহই বাঁঝষা উঠিতে পানিতেহেন না, একে 

অন্যেব মুখ চাওযষা-চাওডাঁধ কাঁরতেছেন। 

বাবাজী আবো জানাইষা দেন দূট স্ববে, “গেটে তালা দাও। সকাল সম্ধ্যাষ তালা 
দেওষা থাকবে । কেউ এসে ডাকলে দেখে শুনে বেন থোলা হয়। নৃতন কাউকে 
ঢুকতে দেবে না।'" 

এত কড়াকাঁড় হঠাৎ কেন? কেউ কেউ বললেন, “হষতো বাইবে বাজনোতক হৈ" 
হাল্লোড থেকে সবে থাকাব জন্যই বাবাজীব এই ব্যবস্থা 1” 

পবাদিন বাবাজী মহাবাজেব সঙ্গে গঙ্গাযানে যাইবাব লমধ ভডেবা লক্ষা বেন, গেটের 
বাইরে একাঁট তবুণী বৈষ্কবী দাঁড়াইষা আছে । বধস আঠাব িণ বংনবের বেশী নয । 
দেহেব সৌন্দর্য ও নিটোল স্বাস্থ্য সবাবই দৃষ্টি আবর্ষণ কবে । মেষোঁটৰ গলা এক- 
ছড়া তুলনীব মালাঃ কপালে গোপনচন্দনেক তিলক আঙকত ! ছোট দুটি কবতাল কণ্ঠ- 
দেশে বঝাঁলতেছেঃ হাত দুটি জোড় কাঁবধা নার্নমেষে সে বাবাজী ও তাঁহার ভবেঃনৰ 
দিকে তাকাইযা আছে । 'ি যেন সে নবেদন কাঁবতে চায়ঃ 'বিশ্তু ভবে ও সম্জকোচে জহা 
বালতে পাবিতেছে না। বাবাজী ও তাঁহাব স্গীবা নীববে নবানা বৈবাগিণণীব সদ্নখ 
দ্যা গঙ্গাব পথে চাঁলষা গেলেন । 

সঙ্গী ভত্েবা সবাই সানন্দে গঙ্গাম্ানে বত। 1কন্তু বাবাজগী মহাবাজিব লেদিন পন 
বড় ত্ববা। চটপট দ্ান সাবিষা তান মনে ফিনিষা আসিলেন, দত হচ্তে গেঠও বধ 
কাঁবষা দিবা অপক্ষমান বাহলেন গর্দা প্লানকাবী ভডদের জন্য । তাহাযা টিলা 
আসলে নি হাতে গেট খুিবা দিলেন, তাবপব 'নদেশি বিলেন। “এ বন্ধ কাবে 
বাধো । আব দেখো, প্রসাদ পাওযাব পব পাতা বা এক বণ- অন্গ্রনাদ বাইতে না যয । 

সব জড়ো ক'বে বাখো বাঁডল ভৈতবে এ কঘলাব পাশে 1৮ 
আবাব কাঁহলেন, “এ বাবহ দিছে বে লমানভাবে চল! আনি চনে শেলও 

এভাবেই চলবে 1” 

মঠের সচ্ছলতা তেমন নাই বটে বিন্ড আতাঁথ জভ্যাগতদের ভন্য জিদিনই অব্াত 
দ্বার ৷ ধিন্তু এবাব এমন কি ঘটল বাহাব জন্য দবজা বন্ধ কন দম্পকে? প্রবাদ গাতা 
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সম্পকে বাবাজীব এত সতকর্তা ৯ ভভ্তেবা স্বভাবতই মহা কৌতুহলী হইযা উঠিষাছেন। 
যাই হোক, বাবাজীব নির্দেশে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চীলতে থাকে এবং কষেক মাস 
এভাবে আঁতবাহিত হয । তাবপব ধীবে ধাবে আবাব পর্ব বাবস্থা ফাঁবষা আলে, গেট 

সবাবই জন্য খুলষা বাখা হয। প্রসাদেব পাতাও ফৌলযা দেওযা হয মঠেব বাহিবে 
পূর্বেকাব 'নার্দট্ট স্থানে । 

ইতিসধ্যে প্রা এক' বংসব চাঁলষা গিয়াছে । সোঁদন অনেক বাত্রে বাবাজী মহাবাজ 

হাওডাষ অনুষ্ঠিত এক কীর্তন সভা হইতে াঁবষা আঁদষাছেন । তখনো মঠেব কাহাবো 
প্রসাদ পাওযা হষ নাই । বাবাজী ব্যস্তসমস্ত হইযা দোতলাব ঘব হইষা 'নচে নাঁমষা 
আসিলেন। ব্যগ্রস্ববে এক ভক্তকে কহিলেন, “তাড়াতাড়ি একটা পাতাষ কিছ: অন্ন ডাল 
তবকাবী মেখে নিষে এসো ।” 

আর্দেশ পালিত হইলে ভর্তটিকে নিয়া দ্ুতপদে তানি মঠেব বাঁহবে আসলেন, 
সম্মুখেব বাস্তা দিযা বেশ কিছুটা অগ্রসব হইযা গেলেন । তাবপব সম্মুখে দেখা গেল, 
একটি দীন দবিদ্রা বমণী বাস্তাব ধাবে অসাড় হইযা শুইযা আছে । বাবাজী ভন্তাটকে 
নদেশ দিলেন, “পাতাটি ওব সামনে বেখে দাও 1"? 

একটু লক্ষ্য কাঁবতেই সঙ্গী ভক্তাট চিনতে পাঁবলেন মেযোঁটকে । এ সেই বৈবাগিণীব 
বেধধাঁবণনী যুবত+, দিনেব পব দিন যে বাবাজীব মঠেব সম্মুখে দণ্ডাযমান বাহ্যাছে, 
আশ্রষ ভিক্ষা চাহতে আঁসষাও মুখ ফুটিযা তাহা বাঁলতে পাবে নাই। ব.ঝা গেল, 
এই ষৃবতা যাহাতে মঠে কোনো ছলছনতাষ প্রবেশাধিকাব না পাষ, সেজন্যই বাবাজীব 
সোৌদন সতর্কতাব অন্ত ছিল না। 

যুবতীঁটি কঙ্কালসাব হইধা গিযাছে, নিজে সে মৃমূষ* আব কোলেব কাছে বাহষাছে 
সদ্য মৃত এক শিশ। 

কব:ণাঘন নষনে মেযোটব দিকে তাকাইযা, বাবাজী তাঁহাব শিষবে যা দাঁডাইলেন, 
জপ কাঁবতে লাগলেন মহানাম । 

বামদাস ব'বাজী মহাবাজ একবাব চ্ছানীষ ভজজদেব আমন্রণে বাঁবশালেব ভোলা শহবে 
বান। অখণ্ড নামষজ্ঞ সাবাঁদন সেখানে অনুষ্টিত হইতেছে । ভোববেলাষ স্বগণসহ 
বাবাজী নিকট খালে প্লান কাঁবতে 'ষাছেন, সেখানে কষেকটি উচ্ছজ্খল ধবনেব যুবকেব 
সঙ্গে দেখা । একাঁট যুবক ইযাবাঁকব ঢঙে বালষা উঠে, “ক বাবাজীবা, আপনাবা তো 
সব যঃগল উপাসক, আমাদের যুগল সাধনা । তা সঙ্গেব নেডৌগুলো কোথায % 

তাৰ এই বিদ্রুপেব আমোদ সঙ্গী ফুবকেবা উপভোগ কবে, উচ্চববে তাহাবা হাসিতে 
থাকে । 

বাবাজী মহাবাজ নীববে ডে*পো ছেলোটব দিকে দষ্ট নিবদ্ধ কাঁবষা আছেন, প্রশান্ত 
বদনে ফুটিষা উঠিযাছে মদ হাসোব বেখা | 

কি জানি কি ভাবিষা দূষ্ট যুবকের দল অতঃপব বাবাজী ও তাঁহাব ভক্তদেব আব 
বেশী ঘাঁটার নাই, সেখান হইতে ধাঁবে ধাঁবে তাহাবা সাঁবযা পড়ে । 
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- থেক মাস পবেব কথা । বাবাজী মহাবাজ তখন কাঁলকাভাষ । পাঁবন্্ ব্যান উতদব 
আসন্ন, এ উপলক্ষে তিনি দলবল 'নষা ভিক্ষাষ বাহিব হইষাছেন। 

স্ট্যাপ্ড বোড ধাঁবষা তাঁহাবা অগ্রসব হইতেছেন। এক বিবাট লোহাব দৌকানেব 
সম্মুখে আঁসষা দাঁডাইবাছেন, এমন সমবে সেখানকাব তবুণ মালিক উচ্চ কণ্ঠে বালধা 
উঠিলেন, “জধ নিতাই! ও বাবাজাীমশাব, এাদকে আসুন 1% 

বাবাজী সদ্দলে দোকানে গিষা উঠেন, দেখেন এ যে সেই বাবশাল ভোলা উদ্ধত 
বুবকাঁট। ফিটফাট বাব, গাঁদতে বাসা এই দোকান চালাইতেছেন। তাড়াতাঁড় 
গদি হইতে নামিযা যুবকাঁট কাঁহলেন: “বাবাজীমশাষ চিনতে পাবেন আমায 2 ভিক্ষাষ 
বৌবয্লেছেন £ এই নিন কিছ: ভিক্ষা 

একাঁট দশ টাকাব নোট বাবাজীব হাতে 'দিধা আবাব ভী্তভবে প্রশ্ন কাঁবলেন। * এ 
বছর বাঁধশালেব দিকে আব যাবেন না ৮, 

“ঠাকুবেব ইচ্ছা হলেই যাওষা হবে ।” উত্ত+ দেন বাবাজী মহাবাগ। তাবগব দলবল 
নিয়া আবাব পথ চাঁলতে থাকেন । 

বাবাজী মহাবাজেব চেলাবা এ সমযে নিজেদেব মধ্যে বলাবাঁল কাঁবতে থাকেন, 
ভোলা শহবেব সে উদ্ধত যুবকটি কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক বদলাইযা গিযাছে। বাবাভ্রী 
মহাবাজেব কপপা-দ্ষ্টিপাত হযেছে, না জ্রান ইহাব অনৃষ্টে কি পাঁবণাঁত লেখা 
বাঁহষাছে। 

ইতিমধ্যে প্রা এক বসব আতিবাহিত হইধা গিয়াছে । হুগলীব ঘ+টবাজাবে 
বামদাস বাবাজী এক অথণ্ড নামধজ্জে যোগ দতে আঁসযাছেন। 'তিন দিন পবে জনুষ্ঠান 
সাঙ্গ হইযা গেল ॥ সোঁদন বিকেলবেলায় বাবাজী মহাবাজ আঁহকে বসিয্নাছেন; এ দিকে 
অঙ্গনে বহ্ লোকে ভিড । প্রসাদ বিতবণেব আযোজন চাঁলতেছে। হঠাৎ আহিকেব 
আসন হইতে উাঠষা পাঁডযা বাবাজী মহাবাজ অন্দব মহলেব দবজা 'দিষা বাঁড়িব বাঁহবে 
গধা উপাঁচ্থৃত হন, ধাবিত হন দ্রুতপদে। সঙ্গী কযেকজন ভন্ত এ দৃশ্য দৌথযা চাকমা 

উঠেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাবাও কবেন বাবাজীব অনুসবণ । 

প্রতাক্ষদরশ কৃষটৈতনা ঠাকুবমহাশষ এদনকাব বিচি আঁভিজ্ঞতাব কণা উচ্লৌধন 
পা্রকাষ, “সঙ্গে ও প্রসঙ্গে" প্রবন্ধে বর্ণনা কাঁবষাছেন 

গঙ্গাব ধাবে বড় বাস্তা ॥ সেখানে গিষে বাবাজীমশাষ থামলেন । জদুবে কৃতক- 

গুল বালক একটা গোলমালেব সৃষ্টি কবছিল। বাবাজীমশাষকে দেখেই তাচ্ে 
কতকগ্ীল সবে গেল এবং একটা লোক চীংকাব কবতে কবতে ছুটে এল বাবাজীমশায়ের 

কাছে । সে ব্যকুল স্ববে বলছে--বাবা ! বাধা! এবা আমাষ মাবছে। এই দেখনা 
বাবা, আমাব পঠটা ফাটিবে দিয়েছে | এবা আমাধ পাগল বলছে | বাব” এদের তৃদি 
মাবো 1 

বলেই, নিবাপদ আশ্রষেৰ মতো বাবাভনমশায়ের সন্নথে দে দাড়াল । আব দেই 
বালকদেব কে তাঁকিষে ভষে ভষে কাঁপতে লাগলো । 

লোকটির একমাথা উচ্কখৃচ্ক চুল, গায়ে কিছুই নাই, পল্ন একটা ছোড়া ভোট হাছলনে। 



৪৯০ ভাতের সাধক 

পা দর্টট থাল। এক মুখ খোঁচা খোচা গোঁফ দাঁড়ি। বাবাজীমণায পরম গন্ভীব। 
চোখ দুটিতে জলের ধাবা । 
_ বাবাজীমহাশবকে 1কছ? বলতে হলো না । ছেলেব দল শান্ত হয়ে এবে একে 

বে পড়লো । বাবাজীমণাষেব হী্গতে সেই পাগলাট আমাদেব সঙ্গে এল । তাকে 
প্রথমে গ্রসাদ পাওয়ানো হলো । তাবপব তাকে যখন গঙ্গায় নিষে গিষে মূখ মাথা 
কািষে প্লান কারে আনা ছলোঃ তখন সফ্লে সাঁবস্ময়ে চিনলেন, হীঁনই বাঁধশালেব সেই 
উদ্ধত যবক, হবেন, কলকাতাব ধন লৌহ ব্যবসায় । উঃ ক 'বাচন্্ তাব পাঁবণাম । 
- শ্রীঞবদেব সেইীদনই তাঁকে আব এক "পাগল" আমাদেব গৰম গুবুদেবের 

নবদ্ধীপের আশ্রমে প্রখ্যাত লমাজবাটগতে পাঠিয়ে দিলেন ৷ কশদন পরেই বাবাজীমধাষ 
এ শ্রীধামে গেলেন, তখন তাঁকে দাঁক্ষা দেওয়া হলো । প্র, মাসখানেক পবেই নন্দকাকা 
তাঁকে ভেক ( বেশাশ্রয় ) 'দলেন, নাম হলো, হাঁবদাস। 

হীন নিত্য কবতাল বাঁজষে শ্রীনবদ্ধীপে ভিক্ষা কবতেন। প্রায় এব বধদব 
নবদ্ধীপে থাকাব পৰ গ্রাবত্বাবনে যান। সেখানে গিষে দিনান্তে একবাব মাধুকর, 
ব্রখাম্পুখা রছট ভিক্ষা করে জীবনযাপন ঝবতেন। আব সর্বদা নামবীর্তন কবতেন, 
তাঁর চোখ মুখে সব সমব অগ্রুব প্লাবন বষে যেতো ৷ বেশ কয়েক বছব রক্ে কাটিরে 
সেখানেই দেহবক্ষা করেন । 

বৈবাথ্যে ও অনুবাগে, ত্যাগ দৈন্যে ও সব প্রদীপ গ্রভাব কারূণ্যে ও বাঁষে, 
পূর্ণ 'ছিল বাবাজী মহাবাজেব বৈধবায় মহাজীবন। প্রভু জগন্কধূ ও শািষব দিদ্ধ 
বৈষৰ চবপদাস বাবাজাব কৃপারর যে সাধনবাজ তাঁহান জীবন-আধাবে উপ্াজত হইছিল, 
উত্তবকালে তাহা হইযা উঠিয়াছিল পার্পত ও ফালত। শ্রত শত ভক্ত সাধকেব আলোব- 
দিশাবাবুপে বামদাস বাবাজী জাঁধকাব কাঁবয়াছিলেন এক অনন্যসাধাবণ ধর্মনেতাব 
হ্থান। 

১৯৫৩ থণীষ্টাব্দে এই বৌচন্্ামঘ গবম মধু মবজীবনেব উপব নািরা আসে চিব- 
বিবাঁতৰ যবনিকা। আপ্তকাঘ মহাপবষ দিতাই-গোৌঁবেৰ নাম উচ্চাবণ কাঁবতে কাঁবতে 
প্রধাথ কবেন তাঁহাব বহআকাচ্কিত অগ্রাকৃত ব্জধামে। 



্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর 
নামম্যা্ত শ্রীচৈতন্যদেবেব মহাপার্যদ হাঁবদাস ঠাকুব বাওলাব অদ্দনে ম'মনাধনাৎ 

গবম পবিত্র প্রদ্তাবনাখানিই গাহিষা গিধাছেন। মহাপ্রভুব আবিভখবের পণ্যটিশ বংসর 
গর্বে শ্রীহাবদাস জন্মগ্রহণ কবিলেন ; যে বেগবতণী নামকীর্তনেব বসযাবাঘ নর উত্তর 
ভারত প্লাবিত হইবে, প্রাক্চৈভন্যষগে একক প্রচেন্টাষ এই মহাসাধক সেই তটনাব 
প্রবাহক্ষে্র রচনা কবিয়া গেলেন । 

বাঙুলাব সমাজজীবনেব স্তবে স্তবে তখন পাঁৎকলতাব ছ।প ফুঁটবা উাঠযাছে। শুক 
ভ্রান বিচাবেব ক্টতকেব উত্তেজনাষ মনীষীসমাজ চণ্চল । অপব দিকে পণব খাঁ জাহান 
আদি ও তাহেব আলব অত্যাচাবে ধর্মত্যাগীব সংখ্যা বাঁদ্ধ পাইযা চাঁলষাছে। এই 
সামাজিক সচ্কটেব মুখে শ্রীহবিদাস ঠাকুবেব আবির্ভাব । মুসলমান গৃহে পালিত এই 
মহাবৈফবেব অন্যুদয় সোঁদনেব জাতিশীবপর্যযেব নে বিধাতাপর:ষের এক বন্যাক্ময 
আশীর্বাদবূপেই আত্মপ্রকাশ কাঁবযাঁছল সন্দেহ নাই । 

চতু্দশে শকান্দেব শেষ পাদেব কথা । বন পবগনাব মধ্য দিয়া তখন সোনাই 
নদীব উচ্ছল জলধাবা প্রবাহিত হইত । নদ্দীতটে প্রসাবিত শান্ত-দ্লিখ কলাগাছি পামখ।নি 
তখনকাব দনে প্রীর্সাদ্ধ অর্জন কাঁববাছিল। এই গ্রামের মনোহব চক্রবত ছিলেন পবন 
ভাগবত । নন্দাকশোর ও বাসুদেব এই দুই ধিগ্রহেব একনট সেবায ও শাঙ্তাধাষনে 
চরবতাঁ ঠাকুবের দিন কাটে । পরী উজ্জলাদেবীব অচ্কে দুই বংদবেব আনন্দ্যদদ্রন 
শিশু খোলক্লা বেড়াষ । উদ্জরলকান্তি এই নবজাত 'শশুব দেহে অপবৃপ লক্ষি দর্শন 
কাবষা ঠাকুরমহাশষ এক এক সমষ বিস্মষাবিষ্ট হইযা পড়েন । পাড়া প্রবীণগণেন 
কাছে এই 'শিশ এক পরম ?বস্মব । 

১৩৭৪ শকাব্দেব এক সন্ধ্যায মনোহব চক্রবতরঠব গৃহে এব অপ্রত্যা।শত বিপর্যর 
নামিবা আদিল। চন্রবতাঁ ঠাকুব অকস্মাৎ দেহত্যাগ কাঁধলেন ৷ হ্বামমীপ্রাণা উচ্তহনা- 
দেবাব অন্তবে সহমবণেব িখা জবালষা উঠিল । মনোহন চ্রবতাঁ? ও তাঁহাল প০ 
চিআাগ্র জনতাব ভিড় ও কোলাহলেন মধ্যে ধাঁবে ধীবে নিবধাঁপত হইম- আঠিল। 
কলাগাছিব অপব পাবা্থিত হাকিমপুবে হাবিবল্লা কাজী বাদ কন্িনে। রা 
মনোহব ঠাকুবেব এক প্রণীতিমত্ধ বন্ধু ছিলেন । ৮ 
নাবালক শিশুটিকে ক্রোড়ে উঠাইবা হাবিবূল্লা স্বগহে চাঁলবা গেলেন। ইচ্ছা 
বিচাবকপদে সমাসাীন প্রতাপশালী হবিবূল্লাকে নিবৃত্ত কাবার সাহস সেদিন ক নাশ 
কোনো ব্যািবই ছিল না। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম খ্রেছ। পার্ধদ, হবিদ"স মুলনযন শাহ 
নাক্ষপ্ত হইলেন । এই জ্বাত্যত হাবদাসের নামনরঙ্গের পরেছি উদ্শাতাতা উতাণ এ 
বিস্মষকব কাহনী। হবিবূল্লা কাজীর গৃহ নালিত শিখবে হু যো মহা ন্ 
বিধবসী। মহানামধৃত যে শাতবীভ লুজাবভ হিল তাহ দেল কে ববিতা 
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অসামানা ত্যাগ, তাঁতক্ষা ও নামানষ্ঠা দ্বাবা হাবদাস ঠাকুব প্রমাণ কাঁবলেন যে, দাধন- 
জগতের অগ্নগাততে জাতি বর্ণেল অন্তবাষ অনাতব্রম্য নয । 

কাজী হাবিবুল্লা ও তাঁহাব ন্ত্রীব আদবযত্ে হবিদাস দিনে 'দিনে বার্ধত হইতে 
লাঁগলেন। বালকেব সুগোঁব অঙ্গকান্তি, আজানলাগ্বত বাহ, অপবগ মথেশী হিন্দু 
মুসলমান পসকলেবই মনোহবণ কাঁবত। হবিদাদেব অপব মেধাব পাঁধচধ পাইবা 
বিদ্যালষেব শিক্ষকগণ মুগ্ধ হইযা যাইতেন। দশ বসব ববসে তান উদ পংস্কৃত ও 
বাঙলাব অসাধাবণ ব্যৎপান্ত লাভ কবেন। 

হঁবিদাস কৈশোবে পদার্পণ কাঁবলেন। হবিবুল্লা কাজী ও তাহাব পড়ীব সমগ্র 
লালনে তাঁহাব কোনো 'কছুবই অভাব নাই । বিদ্তু প্রাছুঘেবি সংসাবে একি চবম দৈন্য- 
বোধেব মহাবন্্রণা--কশোব অন্তবে এক অভূতপূর্ব পবম তৃষ্াব উন্মেষ! 

মুসলমান অন্নে পালিত হাঁবদাসেব প্নৃতিতে নিবন্তব হাঁবনামের বা্কাব অনয্বাণত 
হব, বিস্মষে কিশোবাঁচন্ত উদ্বেলিত হইঘা উঠে । উচ্চাকত হাবদাপ গৃছেব বাঁহবে, অবণো, 
্রান্তবে তাঁহাব অন্তবেৰ প্রার্ঘত ধন খজিয়া ফিবেন । 7; ব্লঘোন চিহিত আঁধকাবীব 
কণ্ঠে ্বতঃ উৎসাবিত হাবনাম গরুঞ্ীবত হইধা উঠে। অদ্বৈত-শিষ্য, ঈশান নাগব 
জাতিস্মব, গহাঙসাধক হাঁবদাসেব এই অন্ঃনাঁললা নামবস ফগ্গধাবাব হী্গত তাঁহাব 
“অদ্বৈত প্রকাশে' দদিষা ?গবাদছন 

বর্গ হবিদাস লোকে 
জাতিস্মব কয়; 

পূব্ব সংদ্কাবে 
সদা হবিনাম লয। 

প্্বজন্মাজত সাধন-দণ্ষষ বলে হাঁবদাসেব জীবনে নামকনর্তনেব অম.তধাবা 
উৎসাবত হইতে লাগল । 

এদিকে হাবিদাসেব মাতৃপ্রাতম কাজী হাবব্ল্লাব প্র তাঁহাব পত্রের বিবাহোদ্যোগ 
কবিতে লাগিলেন। বিপন্ন হবিদাস এ আসন্ন বন্ধন হইতে মুত্তব আশাধ অল্টাদশ বর্ষ 
ববসে কাজীব গৃহ ত্যাগ কাবিষা বাহর্গত হইলেন। কিশোব-কণ্ঠে মধমাখা হাবনাগেব 
দেনা সোনাই নদীব তটে তটে ঝিধা পাঁড়ল। হাব্দাসেব জন্তবে মহামল্রেব আহবান 
আসিষাছে-_কিশোব বৈবাগী উচ্চকণ্ঠে সেই বৈভব বিলাইযা চাঁললেন। 

হাঁবনামামৃত পানে হাঁধদাস উন্মন্ত হইয়া ঠগবাছেন । নামেব মালা সাধকেব অন্তবে 
নিবন্তব আবাতত হইতেছে । সংমধূব 'হাবিবোল' 'ছবিবোল' ধ্বাঁন ভন্ত চাবণেব কণ্ঠ 
হইতে উ্চৈগ্ববে নির্গত হইবা চিযাছে। বেনাপোলে উপনীত হইয়া হাঁবদাস এক 
ভূত ভজনকুটীব নির্মাণ কাঁদলেন ৷ পাব তুলসীমণ্ তাঁহাব কুট নদ্মুখে স্থাপিত 
হইল ভজন ও নাম-গানেব অজগর ধাবা 'দাঁ্বাদকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। হবিনাম-পাধক 
ঠাকুব হাবদাসেব আকর্বণে অগ্গাণত ভন্তেব ড় জাঁমযা গেল । 

সমাগত ভন্তজন হাবদাস ঠাকুবেব নেবাব জন্য ফলগূলাঁদ লইযা আ'সিতেন। ন্পৃহ 
মহাসাধক 'হাঁববোল' ধ্রান উচ্চাবিত কাঁবধা উহা জনতাব সমক্ষে ছড়াইধা দিয়া আনণ্র 
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কবিতেন। নামমাহাত্ম্েব প্রথম প্রচাবক হাব্দাস ঠাকুব নিজেব অন্াতদানে এটভাবেই 
হাঁবলুঠেব সাষ্ট কবিষা যান-_ 

ফল মূল 'সিষ্টাল্ন বালযা হবি হবি, 
চাঁবাদকে ছডালেন আনন্দে নৃত্য কাঁব। 
সর্বলোক প্রসাদ বাঁলষা তাহা খাষ, 
কেহ ধবে কেহ পড়ে কেহ বা গড়াষ। 

ছৈল হবিলঃঠ স্াষ্ট শুন সমাচাব, 
ধন্য বেনাপোল যথা প্রথম প্রচার ॥ 

নাচ্কগন মহাবৈবাগী ভজনকুটীব প্রাঙ্গণে সমাগত বালক-বালিকাদেব মধ্যে প্রসাদ 
বপ্টন কাঁধতেন- আহার্যেব লোভ দেখাইযা তাহাদিগকে হাবনাম লওধাইতেন। নাম- 
রদ্দেব মহাবীজ হবিদাস ঠাকুব 1শশুজীবনেব উর্ববঙ্ষেত্রে এমনই কাবযা ছড়াইষা 
গিষাছিলেন । 

ভন্তমন্ডলীব ভিড় কাঁমষা গেলে সাধক হাঁবদাস তাঁহাব মালা লইযা আপন কৃত্যে 
উপাবিষ্ট হইতেন। প্রীতাঁদন 'িন লক্ষ হবিনাম জপেব মহাসত্কম্প তিনি ইতিমধ্যে 
গ্রহণ কাঁববাছেন। এই জপ চলিত উচ্চৈস্ববে- কীর্তনেব ভঙ্গীতে গীত এই নামেন 
মধুব ঝৎকাব যাহাবই কর্ণে প্রবেশ কবিত তাহাকেই আকন্ট কাঁবষা ফোলিত। কৃষদাস 
কাঁববাজ এই সমধকাব হাঁবদাস ঠাকুবের বর্ণনা দিযাছেন-- 

নিন বনে কুটাঁব কবি তুলসী সেবন, 
বাঁঘাদনে তিন লক্ষ নাম সম্কীতন । 
ব্রা্মণেব ঘবে কবে ভিক্ষা নি্ণাহন, 
প্রভাবে সকল লোক কববে পুজন। 

এই প্রভাব ও পূজ্রাই জটিলতাব সংষ্টি কাঁবষা বাঁসল । একদল ঈষণন্ধ ব্যস্ত স্থানীয় 
বাজা বামচন্দ্র থানেব নেতৃত্বে হাবদাস ঠাকুবেন বিবুদ্ধে ষড়যন্থোৰ জাল বিস্তাব কাঁদিল। 
বামচন্দ্ু চিবাঁদন বৈষ্বদেষী ছিলেন । কূউকৌশলী খান এই বৈবাগী নাধকেৰ টিকে 
কলাঁৎকত কাঁবষা জনচক্ষে হেষ কবিবাব জন্য উদ্দোগী হইলেন! হব্দাস ঠাকুবকে 
প্রলোভিত কাঁববাব জন্য বাগচন্দ্ে বাঁক্ষতা, গাঁণকা হাঁবা নটীব প্রধান কৌতুহলোচ্দীপক। 

বািব অম্ধকাব হাঙ্গব নদীব দৃই তটে ঘনাইযা আঁসষাছে । বেনাপোলেন উপকণ্ঠ 
অবণ্যে হাঁবদাস তাঁহাব নামকঈ'নে বিভোব বাঁহযাছেন । পবম বৃপলাবণামযী গাঁণকা 
হাঁবা আঁভসাবে বাহর্গত হইযাছে ৷ মহাবৈধাগাবান্ সাধক হাব্দাস আজ তাহাব লক্ষ্য | 
আত্মীব্বাসশীলা হাবাব ধাবণা, তাহব যৌবনমাদিব পাথখোনি বৈফব দাধলে ৩ 

ধাঁববামাত্র সে হতন্দ্রান হইষা পাড়বে এবং বামচনু খানের প্রতিশ্রুতি পৃবস্কাল তাহাল 

ধমালবে ৷ 
নিশীথ বানিতে নিন ভজনকুটীবে উপা্িত হইব গাঁণকা হাঁশা হব্দিস্ল নিত 

প্রেম নিবেদন কিল । গবম নৃপসীব যৌবন আবেদনের লন্মুধে নিগহ যতি হিক্ষল 
গ্রদীপাশখাব মতই অচগুল ॥ কুলটার কুহবকে উপেক্ষা কবিঘা অবশেষে দ্নিত্হালো 

চি 



৪১৪ ভাবতের সাধক 

হবিদবাস বাঁললেন, “আমাব সতকঞ্গপিত তিন লক্ষ নামজপ শেষ হউক তাছাব পব তোমার 
প্রার্থনা আম পুবাইব । বনা্দিষ্ট জপ-সংখ্যাব পাঁরপতি হর নাই; হাঁবদাস ঠাকুর 

নটপকে পবাঁদন আবাব আসতে বাঁললেন ৷ উপযপাঁব আরও দুই বার হীরা হাঁবদাসের 
ভজনকুটসিবে প্রতীক্ষ্যমাণা ৷ বাঁন্ব গভীবে হাঁধদাসেব তল্মষতা গ্রাঢ়তব হইয়া উঠে, 
নয়নে অপাঁর্থব জ্যোতিঃ, গণ্ডদেশে ভাআশ্রুব মুক্তধাবা | নামীসদ্ধ ছারিদাসেব সম্মুখে 

বাঁসষা হবাব দেহে-মনে এঁক অপূর্ব দিব্য শিহবণ খোঁলধা যায়! তিন দিবসের সাধু 

সান্নিধ্যে গাঁণকা হীবাব এক আমূল পাঁববর্তন। হাঁবনাম বসেব মছাবসায়ন তাহাব 
সমগ্র সত্তাকে যেন গলাইষা ফৌলতেছে । বুপোপজীবনী হীবা আজ দিব্যবুপেব 
আভাস পাইবা বাঁসষাছে। সঙ্গীত পাবদাঁশনী হীবা নটাব অস্ফুট কণ্ঠে আজ ছাঁব- 
নামেব মহামল্ন অজ্ঞাতসাবে গুঞ্জীবত । হবিদাসেব নাম-বৃপেব প্রভাব বামচদ্দ্েব গণিকাবে। 
রূপান্তবত কাঁবয়া ফৌলল । 

তনূতপ্তা হীবা হাঁবদাস ঠাকুবেব পদপ্রান্তে পাঁডস্না তাঁহাব পবমাশ্রষ যাচ্ঞ্য কাবিল । 
কপাল; হাব্দাস হীবাব অন্তবে নাম-বীজ বোপণ কাঁবয়া আশীর্বাদ জানাইলেন। চৈতন্য 
চাঁবতামতে বাঁহয়াছে-_- 

ঠাকুব কহে খানেব বথা 
সব আম জান, 

অজ্ঞ মর্খে সেই তাবে 
দুঃখ নাঁহ মান। 

সেহাঁদন যাইতাম আম 
এ স্থান ছাঁড়ষা । 

তিনাঁদন বাঁহলাম তোমাব 

নস্তাব লাঁগষা । 
হশবা গুব আজ্ঞাষ তুলসী চর্বণ কবিয্া তিন লক্ষ নাম জপে ব্রতগ হইয়াছে । 

তাহাব বপদূল বিত্ত এখন তাহা ভাবস্বধূণ। ইহাব কতকাংশ গিতাঁবত এবং অবাঁষ্ট 
অর্থ জনকল্যাণে নিষোঁজত হইযাঁছল। বেনাপোল হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পর্যন্ত নার্মত 
রাজপথ আজও 'হীবাব জাঙ্গাল' নামে কীর্তত। স্বীয় সদগরদ হাবদাস ঠাকুবের 
জন্মস্থানে সে ষে প্রশস্ত বর্ীনর্মাণ কাঁধির়া বার “নটাব জাঙ্গাল' নামে আজও উহা 
তাহাব স্মীত বহন কবে। সর্বস্ব উৎসর্গ কাঁবয়া হীবা মহাধাম পূবীক্ষেত্রে গিয়া 
অবস্থান কবে। হারাব প্রীত হাঁবদাস ঠাকুরেব অপাব কৃপা ও তাহাব িস্ময়কব পাঁব- 
বর্তন কাহিনী সোঁদনকাব দিনে নামব্রন্ষেব শ্লাহাত্য গ্রচাবে পবম সহায়ক হইযাঁছল। 
ফুচক্রী বামচদ্দু খানকে মার্জনা কাঁবয়া হাবদাস বেনাপোল ত্যাগ কাঁরলেন। হাবদাস 
ক্ষমা কাঁবষা গেলেও বিধাতার আনিবার্ধ ন্যাধদণ্ড বামচন্দব উপব 'নর্পাতত হইযাঁছিল । 
মা দস্যদলের আঞ্চমণকালে ভূগর্ভপ্রকোন্ঠে অববনধ্ধ হইয়া রামচন্দ্র খানেব 
মত্যু ॥ 

হাঁবদাস ঠাকুব অজ্ঃগব ভ্রমণ কাঁধতে কাঁবতে চাঁদপনুবে আসষা পেশাছিলেন। সধ- 
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গ্রামের আঁধপাঁত হবণ্য ও গোবর্ধন মজুমদাবের গুব শ্রীবলবাম আচার্যের গৃহে ঠাকুব 
রোজ ভিক্ষা গ্রহণ কবেন আব নামেব কাল উচ্চাবণ কাঁবষা ?ফবেন । স্বধমণনষ্ঠ গোবর্ধন 
মজুমদার মহাশষ এই বৈষবসাধকেব জন্য এক ভজনভুটিব নিমাণ কাঁববা দেন। তাহার 
বালক পত্র বঘুনাথ তখন গর; বলবা আচার্যেব গৃহে অধ্যবন কাবতেন। ভিবসেব 
জীবন্ত বিগ্রহ, বৈবাগ্য ও পাঁবনুতাব প্রাতমৃর্ত হাবদাস ঠাকুবেব ব্যান্তত্ব ঈ্বভাবতই বঘু- 
নাথকে এই সমষে আকর্ষণ কবে । বালক এই তেঃপুঞ্জ কলেবব পরম ভাগবতেব সেবাষ 
প্রাষই ব্রতী হইতেন | হাঁবদাসেব সঙ্গ ও ক্পালাভেব ফলে বে অধ্যাত্ব-বীভ্র বোপিত হষ, 
উত্তবকালে তাহাই এক মহাবুহে পাঁবণত হষ। ত্যাগ ও তিতিক্ষাব আঁগ্রপবীক্ষাষ উত্তীর্ণ 
হইয়া 'তাঁন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদে পাঁষণত হন । কাবিলন্ 
গোদ্বামী সত্যই িথিষাছেন __ 

'হবিদাস কৃপা কবে 
তাহাব উপবে, 

সেই কৃপা কাবণ হইল 
চৈতন্য পাইবাবে । 

বলবাম আচার্য মজুমদ্াবদ্দেব সপ্তগ্রামেব বাজসভাষ একাঁদন মহাসাধক হানিদান 
ঠাকুবকে লইবা যান। 'হবণ্য ও গোবর্ধন মজুমদাব পবম শ্রন্ধাভবে এই বৈববশ্রেষ্ঠেব 
অভ্যর্থনা কবেন। হাবদাসেব সাধনখ্যাতি তখন দিকে দিকে প্রচাবিত ' অপ্তগ্রামের 
সভাষ হাঁবদাসেব নামকীর্তনেব সুখ্যাতি হইতোঁছল। এক পাঁণ্ডত ব্যাখ্যা কা্লেন। 
নাম মাহাঝ্যে পাপক্ষষ ও মোক্ষলাভ হয । ভন্তবীব হাবদাদ ততদদণাধ উত্তন দিলেন-_ 

হাবদাস কহে নমেব 

এ দুই ফল নহে 
নামের ফলে কৃষপ 

প্রেম উপজদে ॥ 
প্রেঘাবহবল মহাবৈষব নামেব মাহমা কীর্তন ববিতেছেন এবং সভাজন সেই পূণ্য 

কথা আকণ্ঠ পান কাঁবতেছেন ৷ অকস্মাৎ গোপাল চক্তবতা্ট নামক এক অহঙ্কারী শাস্জে 
ব্রাহ্মণ হরিদাসেব ভীন্ত-ব্যাখ্যা ও তাহা নামজ্রপেব বিবদ্ধে নানা অপনাদসচিক কথা 
বাঁলতে লাগিলেন ৷ এই ধন্টে ব্যাঁনিব ব্যবহালে সভাস্ছ সকলেই উত্তেজিত হইলেও হন্দিস 
পবম প্রশান্তব সাঁহত সকলকে সান্ত্বনা দিযা কহিতে লাগিলেন, এই গোপালের কোন 
দোষ আঁম দিই না। হবিনাম মাহাত্য যে তকে গোচব্গভূত নহে, ভহা উনি জানেন 
না। ভীন্তযুত্ত হইয়া ষে নাম আশ্রয় কবে, সেই তো শধু নামেশ নাহাত্য নানিতে পারে । 
আগি শ্রীভগবানেব 'িকট ইহাব মঙ্গল প্রার্থনা কলি।॥ উদ্রাল্বাগ্ধ ববুখাময বউ 
লি ভাতার জানান তো নে উর লা ফাঁলল আছিল 

ছিলেন। কিন্তু 
৮৮55 
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কৃষেব বভাব ভন্তানন্দা 
হিতে না পাবে। 

কথিত আছে যে, ভক্জদ্রোহদ গোপাল চক্ুবত“ তিন দিবসের মধ্যেই ঘণ্য কুষ্ঠ বোগে 

আক্রান্ত হন । অহওকাবী ব্রাহ্মণেব উপব বিধাতাব এই বুট দণ্ডাধাত দর্শনে কিন্তু হাঁব- 
দাসের দুঃখের অবাধ বাঁছল না । অতঃপব ?তানি সেই স্থান ত্যাগ কাঁবতে বাধ্য হইলেন । 

চাঁদপুব ত্যাগের পব হাবদাস ঠাকুব শান্তিপুবে উপনীত হইলেন | নাগপ্রচাবক মহা- 
বৈধ হবিদাসেৰ খ্যাত ইতিমধ্যেই দিকে দিকে পাবিব্যাপ্ত হই|াছে। হাঁবদাস শ্লীঅদ্বৈত 

প্রভুব সকাশে পেখাছিলে আচার্য তাঁহাকে দই বাহ প্রসাবিত কাবা আঁলঙ্গন কাঁবলেন । 

হাঁবদাসকে আচার্ধ গ্রভু নিজ সঙ্গে বাথিষা দিলেন । হাঁধদাসেব নাগকী্তন ও আচার্য 

প্রভুব ভীন্তবসাশ্রত ব্যাখ্যা আনন্দেব তবন্গ উদ্বোলত হইযা উঠিল 

আচাষ এই মহাসাধকেব শাস্জ্ঞানেব ভিত্তি নিণণে উৎসাহা হইলেন । হাবদাস 
লোঁককভাবে জাতষ্ন্যুত, কিন্তু যে সাধন-শান্তবলে আজ তান সমস্ত জাতিবর্ণেব 
ক্ষেত্রসীমা আঁতন্রম কাঁবষা গিষাছেন তাহাব স্থাক্িত্ব সাধনে প্রয়োজন । আগামী 
নেব লোকগ্ুব:, নামমাহাত্্ে প্রধান চাবণ হবিদাসকে শ্রীঅদ্ৈত দীক্ষা প্রদানে 
মনন্থু কাঁবলেন। লৌকিক ও সামাজক দক 'দঘা হাবদাসেব এই সংস্কাবেব প্রয্লো- 
জনীষতা আচার্য সোঁদন ব্াঁঝয়াছিলেন। মস্তক ম.ণ্ডন কবাইবাব পব, গঙ্গাগভে 
লইয়া গিষা আচার্য প্রভু হাঁবদাসেব ললাটে তিলক ও কণ্ঠে তুলসীব মালা পাঁধধান 
কবাইযা' লেন । তাহাব পব-_ 

কাটতে কোপীন ডোব 
দিলেন বাণ্ধিষা, 

হাঁবনাম দিল প্র 
শান্ত সঞ্টাবিধা । 

প্রভু কহে তোব নাম 
বদ্ধ হবিদাস, 

হাঁবদাস কহে মহাঞ 
হই তব দাস। 

হাঁবদাস ঠাকুব" শ্লীঅদ্বৈতৈর গৃহে ভোজন কাঁবতেন__শুধু তাহাই নহে অকুতোভষ 
আচার্য প্রভু এক শ্রাদ্ধানযষ্ঠানে তাঁহাকে সর্বাগ্রে শ্রাদ্ধপান্ত ভোজনেব সম্মান দান কবিয়া- 
ছিলেন । হাতিমধ্যেই একদল কচক্রীব মৃখে হবিদাসেব নিন্দা চাঁলয়া আ+দতোছল। 
হাঁরবললা কাজীব বেটা বন্ধ হাঁবদাস' বাঁলযা কেহ কেহ গ্লেষাত্বক মন্তব্য কাঁবতেও কৃশ্ঠিত 
হইতেন না। কিন্তু শ্রীঅপ্বিতেব এই দঃসাহাঁসক কাধে শান্তিপুবের ব্রাহ্গণসমাজ ক্ষিপ্ত 
হইস্না উঠিলেন। তাঁহাবা বালতে লাগলেন আচার্য যাঁদ “যবন হাঁবদাসে'ৰ সঙ্গ পাঁরত্যাগ্ন 
না করেন তবে 'তাঁন সমাজে গান পাইবেন না। লমাজেব ভ্রুক:টিকে অগ্রাহ্য বরা 
শ্রীঅদ্বিত সমাজফ্যুত হইলেন। নিজ্েব জন্য আচার্য প্রভুব এই নিধণাতন দর্শনে হব্রি- 
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ফাসেব মনস্তাপেব অবাধ বাহল নাঃ অপবেব অজ্ঞাতনাবে ?তনি একাঁদন শ্ান্তপৃব হইতে 
এন্তহত হইলেন। 

আচার্ষেব সঙ্গ হইতে 'বাচছনন হইষা এই সমষে হাবদাস দী্ধাদন স্থানান্তবে থাকিতে 
পাবেন নাই। বিশেষত শ্রীঅদবৈত তাঁহাব জন্য সামাজক অত্যাচাব ভোগ কবিতেছেন, 
ইহা তাঁহাকে ব্যাথত কাঁবতোছল ৷ কষেকমাসেব মধ্যে তন আদ একবাব শান্তপবে 
আগমন কাঁবলেন। এইীদনেব আত্মপ্রকাশ জনমানসে হাবদাসেব মাহাত্বা গ্রচাবিত 

কাবযাছিল। শাভ্পুবে এক ধনাঢ্যেব গৃহে শববাহনুষ্ঠনেব পমাবোহ চাঁলষাছে। 
সম্মুখে এক বৃক্ষতলে তেজঃপুজ কলেবব এক ব্য মাহমা-দম্পন্ন সম্ধ্যাসীৰ অবান্থীত 
গকলেবই দুষ্ট আকর্ধণ করিল । জল্যানীব নঘনেব দশীপ্ত, মাহমাবাগক দেহসোঠিব 
এবং অগ্যাধ শাগ্রজ্ঞান সমবেত ব্যান্তাদগরকে আকৃষ্ট কাঁবল । সমাজেন বরাদণ মাডনীর 

ভোজনেব পূর্বে সকলে পাগ্রহে গহাভ্যন্তবে লইযা গিধা এই মহাপুবুৰকে আহা” প্রবান 
করেন এবং কবজোড়ে দণ্ডাযমান থাকেন । 

নবাগত সন্যাসীব সুখ্যাতি শযানষা শ্রীঅদ্বৈত ভাঁহাব সকাশে উপীশ্থিত হইলেন। 

নিজ প্রিষ শিষাকে আবিভূ্ত দেখিযা আলার্ধ প্রভুব আব আনন্দ ধবে না। হাদাসকে 

আলিঙ্গনপাশে আবদ্ব কাঁবধা আচার্য তাহাকে সানন্দে নিজ গৃহে লইঘা গেলেন । ব্রাহ্মণ 

সমাজ 'নিজেদেব ভুল বাঁঝতে পাঁবর়া এইবাব অনূতগ্ত হইলেন । তাঁহাবা ঘোষণা 

কাঁবলেন, হাঁবদাসঠাকুব ঈশ্ববগ্রাপ্ত প্রুষ, তাঁহার জাত বিচাবেব প্রশ্ন অবাস্তব । 'তাঁন 

সমাজেব সকলেবই নমস্য | 
শান্তিপুবে গর্গতটে হাবিধাস ঠাক্ব এক সাধনগহা নির্মাণ কাঁবলেন। ঘাত্তিকাশ 

গর্ভ এই নির্জন ভঙ্গনগৃহে তান বাস কাঁবতেন এবং সমগ্র গঙ্গাসৈকত ভাঁহাব নামরন্ষের 

নংগাঁতবঙ্কাবে উদ্দীপত হইযা উঠিত। হাঁবনামোন্মত্ত হাঁরদান একাঁদন গ্বায গুম্কা 
মধ্যে 'ছরিবোল' বাঁলযা নৃত্য কাঁধতেছেন। ছাবদেশে উপাঁব্ট কৃষবাস বাবাদী-_ 
পূ্বাশ্রমের লাউবেব রাজা দিব্য ?সংহ' এই 'দিব্যোন্মাদেব দর্শনে নযন সার্থক কাঁবতেছেন। 

এই দমযে সেখানে এক তক্চড়ামাণ শাস্ত্র পাণ্ডত উপাস্থত হইলেন । হাঁস থে 

কুদ্দন, ক্ষণে হাস্য কবিতেছেন। কখনও বা হাবিনামেব পুলকোচ্ছরদে তিন মাতোধাবা। 

কখনো বা উদ্দণ্ড নৃত্য শেষে মৃতবৎ শাষিত। 
তক্চূভামীণ মহাশয এই বিপবীত ভাবোচ্ছরস দর্শনে কৃষদান বাবাজীকে রোদ 

কাঁবলেন ইনি কোনো?বকৃতমাঁদ্তৎ্ক বাউন? কৃষদাপা নজে পরম ভাগবত) তদুপাঁন আঙর্য 

শ্রীঅধৈত হইতে 'ভাঁন সাধনপ্রাপ্ত হইযাছেন। হাঁবদাস ঠাকুবে মামা তাহাবসপাজ্যোত । 
নামপ্রেমে মাতোধাব৷ এই মহাবৈষবেব বৈশিষ্ট তিন বুঝাইযা বাঁললেন। ভগবদ্ভবে তন্ন 

হরিদাস ঠাকুবেব এতক্ষণ আত্মসধবং ছিল না । এইবার যখন তিনি কৃফতড়ের ব্যাথ্যানে 

মুখব হইবা উঠিলেন ভাইশাস্ের মধূুপ্রবাহ এবং বৈষব ছাধনেল অমৃতধব্ উদ্ধলয়া 

উঠিল। এই সমবে হাবদাসেব নিকট শ্রীঅদ্বৈতেব আগমনে গঞ্চাদৈকতে হাঁববধাত আনন্দ 

হাট বাঁষা গেল । উদ্রীগিত হবিদাস ঠাকুব অনাদিবাদ' গোবস্দ প্রেমমদেন তত 

বর্ণনা কাঁবধা চাললেন। দিব্যভাবাবিন্ট সাধক উদ্ধাহ? হইযা স্তবগান গাহিদা চালিলেন 

ভা পা" (স১হ৭ 
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অলং শ্নীদববার্তঘা কামীত 
সার্বভৌমীশ্রষা 

[বদূবতববাতন? ভবতু 
মোক্ষ লক্ষরীবাঁপ ॥ 

ফলিন্দ গিঁধ-নান্দনী-তট 
শনকু্জ পুঞোদবে | 

মনোহবাঁত কেবলং 

নবতমাল নীলং মহঃ | 

স্বর্গের বার্তা ও ন্িভূবনেব প্রভুদ্বে আমাব প্রয়োজন কোথায়? মন্তৰ মহাবৈভব 
আমা হতে দূবে থাকুক। কালিন্দিব সৃবগ্য তটেঃ কুজীবলাসী নব তগালনীল মাধৰ 

আমাব মন হবণ কাবা লইযাছে। চতু্বপ্গ ফলেব মোহ ত্যাগ কাঁবযা আগি শুধু 
তীহাবই অনদধ্যান কাঁবতোঁছ। 

পুলকাগ্চিত দেহে শ্রঅদ্ৈত হাঁবদাসেব ববতন; প্রেমালঙ্গনে আবদ্ধ কাঁবলেন_- 
প্রান্ত জানাইলেন : 

তুহ শন্ধ ভাগবতগণেব উত্তম | 
তব স্পর্শে জীবে হয ভান্তবীজোদ্গম | 

তক্কচডামাণ মহাশষ এতক্ষণ মোহাণবন্ট অবস্থাধ হাবদাস ও শ্রীঅবৈতেব ভাঁবস- 
তবঙ্গে দোল খাইতোঁছলেন । ইতিমধ্যেই হাবিদাস ঠ'কুবেৰ নাগ মাহাজ্মা, কীত'ন ও তাঁত 
ঘসাঘনেব উত্তাপ তাঁহাব তকণীনষ্ঠ অন্তৰকে দুবীভূত কাযা দিযাছে। হাঁবদাসকে 
আঁলঙ্গন কাঁববার গব, তান হাবদাস গরু শ্রীঅদ্বৈতৈব চবণে নিপাঁতত হইলেন; তাঁহার 
আশ্রষ ভিক্ষা কাঁবলেন। শ্রীঅদ্ধৈতেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁববাব পব এই তকচূডামাণিৰ 
জীবন বৃপান্তাবত হয । প্রেম-ভান্তবসে বসায়িত হইঘা ইহা দিবাবূপে মঞ্জীবত হইযা 
উঠে। উত্তবকালে বৈষবজগতেব স:প্রীসদ্ঘ পদবতা দুনন্দন আচাষবৃপে হানি পাবাচিত 
হন, ই'্হাব পদ্াবলীব অমতধাবাধ জনসমাজ পাবতৃপ্ত হর । গ্রীব্ঘুনাথ দাসগোচ্বামীব 
গুব্ুবূপে হীন বৃত হইযাছিলেন। 

শ্রীঅদ্ধিতেব নিকট 'বিদাষ গ্রহণ কাঁবধা হাবদাস ঠাকুব অতঃপব শান্তিপবের নিবটবাঁ 
ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান কাঁবতে লাগলেন | 'মহাবৈবাগ্য শুদ্ধ হেম কলেববা-_এই মাহমময 
বৈষব সন্ধযাসীকে ফুলিয়াব র্লাহ্ষণসমাজ পবম সমাদবে গ্রহণ কাঁদলেন। হাবিদাস 
ঠাকুবেব 'দিব্যগ্রীমীন্ডত সুগোব তন নৌগ্ঠিক ভাগবত জীবন ও নাম প্রচাবেব আকর্ষণে 
বহু ভন্ত-সমাগ্ধম হইতে লাগিল । ফুঁলধা ও শ্ান্তপুবের গঙ্গাতীব বাহযা প্রেমোন্মন্ত 
হবিদাস উচ্চৈঃ্ববে নামগ্ান কাঁবষা চাঁলতেন। সংমধুব হাবিনাম-ঝঙকাবে গ্থাবব'জঙ্গম 
অন্যবাঁণত হুইযা উঠিত। 'দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইযা 'হবিদাস কখনো বোদন, কখনো 
হাস্মালাপ কাঁরতেছেন। কখনো বা মৃঁছিত হইবার পব তাঁহাব কণ্ঠ হইতে প্রেম-প্রলাপ 
দনর্গত হইতেছে । প্রেমাথিষ্ট হাঁবদাসেব দেহে এই সময়ে অস্টসাতুক ভাবে প্রকাশ 
ঘাঁটত, আব ইহা দর্শনে সমাগত জনমণ্ডলন বিস্ময় গবহহল হইয়া পাঁডত ৷ 
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হবিদ্যসেব নাম প্রচাব তধকালে মহা চাণল্যেব সৃষ্টি কাবিষাঁছিল। তাঁহাৰ অতুল 
গ্রজবপ্রতিপান্ত স্থানীঘ কাজী সূচক্ষে দোখতে পাবেন নাই । এই থোবাই কাজীর 

অভিযোগরমে হবিদাসকে গ্রেপ্তাব কাঁবষা হূশেন শাহেব দববাবে আনযন কৰা হইল। 

নাম'মাহাত্ব্য গ্রচাবক শ্রীহাবদাস ঠাকুবেব আগ্রপবীক্ষা দমাগত ॥ ই্দের শীগোবিন 

আজ নামগ্রচাবেব যে মূল্য ভাঁহাব মহাভন্ডেব নিকট দাবি কাঁবযাছিলেন সেই মূল্যই 

হাবদাস কতৃক সানন্দে প্রদত্ত হইবাছিল। এমনতৰ উচ্চমূল্য দিষ'হিলেন বাঁলযাই 
সমসামীয়িককালে হাঁবরাস নামেব ভাণ্ডাবীবুপে পাবচিত হন । এই অপর্ব আগ্রশযদ্ধৰ 

ফলেই হবিদাস হাবনাম প্রচাবের গ্রেষ্ঠ আঁধকাবী পৃবৃষবূণে মহাপ্রহু কর্তৃক চিহিত 

হইযাছিলেন। তাই উত্তবকালে উদ্ধত বর্লভ ভট্টেব নিকট শ্রাঠৈতন্যদেবকে বালিতে শান 

হবিদাস ঠাকুব মহাভাগৰত প্রধান | 
দিন প্রীত লয তি'হ তিন লক্ষ নাম ॥ 
নামের মাহমা আমি তাঁর ঠাই শিখিল। 
তাঁধ প্রসাদ নামেব মাহমা জানিল | 

সর্বজ্ঞাতা মহাপ্রভুব বিন বচনেৰ আক্ষারক অর্থ না লইযাও নিঃদংশষে বলা যায় 

,যে, ছ্বধয অন্যতম প্রধান পারদ হাবদাসকে তীহার প্রসবিত নাম এম্বর্যের ভান্ডাবীবূপে 

তিন ববণ কাঁবষাঁছলেন। 

বাদশাহ হুশেন শাহের নিকট গোবাই কাজী আঁভযোগ উপান্থৃত 'কাঁববাছিল যে, 

ছাবদাস নিজে মুদলমান হইযা হিদ্দুল ধর্ম ও আচাব গ্রহণ কাঁরযাছে এবং তাহাব 

দষ্টান্তে অন:প্রাণত হইবা মুসলমানদের ধর চবণে শাথলতা আগতেছে ॥ ভাই তাঁহার 

শাসন প্রযোজন । 
হাঁবদাস িম্তু অকুতোভঘ। এই বিচাবেৰ প্রহসন এবং ফনাফলেব নির্মমতা তান 

বগা লইয়াছেন। কিন্তু ইহাব মূলে যে তাঁহার শ্রীগোবন্দেব পচতুল লীলা" 

বর্তমান! দুঃখের সৃতীর মন্থনের মধ্য দা ইহা যে অমৃত সির চিনাচাবত প্রযাস। 

হরিদাস ধাদশাহের সম্মুখে তাঁহাব আপন ধর্মবোধেব ব্যাথযা প্রদান 
কদিলেন। যে 

উচ্চতব অধ্যাত্বস্তবে উপনীত হইযা মানুষ দমপ্ত জাতাবিচাব ও দবামভিক থা্ডবুদ্ধি 

পবপাবে পৌঁছাষ, তাহাব তাৎপর্য তান ঘোবণা কাঁবলেন। কিন্তু এবে ভড়ো বিচার 

মধ, সামাজিক ভেদবুদ্িজ্াত প্রাতাহংদা সাধনে গোবাই কাজী তপন হইবা 
উাঠযাছে। 

বাদশাহ হশেন শাহ হবিদাসকে অনেক ঘূকাইলেন, তুম মুসলমান, 
সুসননানের মতই 

ধ্মও আচাবপবাষণ হও। ভুমি তোমাব এ হব্নাম কান ত্যাগ কর ॥ হালনাস ঠাতুর 

তাঁহাৰ আপন শীব্বাস ও ধৃত জীবন ধাঁকিতে ছাড়বেন না। কাজী ও বাদশহের 

ভীত প্রদর্শনের জন্মুখে অচল বাব সাধক পরম প্রশান্তি সহিত 
সতেজ উত্ত। দিলেন 

খণ্ড খণ্ড বদি হই 
যায যদ প্রাণ ! 

তবু আমি বদনে না 

ছাড়ি হরিনাম £ 
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মত্যধ্মীঁ আত্মীবশ্বাসী সাধকেব তেজঃব্যগ্রক বাণীব মর্ম বাদশাহ বুঝতে সঙ্গম 
হইলেন না। গোবাই কাজীব প্রবোচনার ক্লোধোদ্ীপ্ত হইবা তান এক 'নর্মম শাস্তি 
ঘোষণা কাঁবলেন। বজ্জ:বদ্ধ হবিদ্াসকে বাজধানীব বাইশাঁট বাজাবে ঘুবাইযা বেন্ুদণ্ড 
প্রহাবে হত্যা কবা হইবে । বাদশাহের পাইকেবা বন্দী হাঁবদাস ঠাকুবকে প্রাত বাজাবে 
লই্যা গিবা বাদশাহেব হুকুম অনুবাধন নির্মম প্রহাব চালাইতে লাগিল । বেন্রাঘাতে 
হাঁবদানের সর্বদেহেব চামড়া ফাটধা গ্রবল বেগে বন্ত ঝাঁবতেছে | তীব্র আঘাতে ট্কবা 
টুকবা হইযা মাংসখণ্ড স্থানচ্যুত হইতেছে । 

এই বাঁভতস দশ্য যাহাবা দর্শন কবে, তাহাবাই চক্ষয শ্দিবা ফৌলতে বাধ্য হয। 

যমদূতেব মত 'নর্গম পাইকেব দল মহাসাধকেব অঙ্গে আঘাতের গব আঘাত হাঁনঘাই 
চাঁলযাছে। কেহ কেহ বা ছুটিয়া আ?সধা ঘাতকদের পদতলে পাঁতত হইতেছে, হাঁবদাস 
ঠাকুবেব প্রাণবক্ষান অনঃনয জানাইতেছে। 

ক্ষতাঁবক্ষত দেহে দবদব ধাবে বন্তম্োত ঝাঁনবা গাঁডতেছে। একান্ত সাধক হাবিদাস 
কল্তু হবিনাম জপ কাঁবর়াই চাঁলর়াছেন--সংকাগপিত তন লক্ষ নাম জপ যে তাঁহাকে 
আজকাব 'দনেব পুবাইতে হইবে! 

ঘাতকদের হইধাছে মহা বিপদ ॥ বাদশাহেব হুকুমমত পব গব বাইশাঁট বাজারে 
বেন্রাঘাত কবিয়া চাঁলিয়াছে কিন্তু এই বীতবাগ-ভঘক্রোধ সাধুন শৃত্যুব লক্ষণ কই? 
কর্তৃপক্ষের আদেশ বক্ষাব জন্য প্রযোজনে তাহাদের প্রহানেব নিদররতাও বাঁড়া উাঠল। 
পবম কপাল? হবিদাস কিন্তু এই ঘাতকা্দগকে গ্রশান্ত চিত্তে ক্ষমা কবিধাই চাঁলযাছেন-_ 

সবে যে দকল পাপাঁগণে 
তাবে মাবে; 

তাব লাগ দুঃখ মানু 
না ভাবেন অন্তবে 

এ সব জীবেবে প্রভু 
কবহ প্রসাদ 

মোব দ্রোহে নহে 
এ বাব অপবাধ। 

নগবাঁব জনসাধাবণ হাবদাস ঠাকদুবের এই ক্ষমাসুদ্দব অকুতোভয় মাত, নিবন্তর 
নামবীর্তনেন ব্য আবেশ দর্শনে, হতবাক হইয়া বহিল। 

বাদশাহেব পাইকদল এবাব পাঁথশ্রান্ত হইযা পাঁড়াছে । অথচ এই সাধুকে হত্যা 
না করা পর্যন্ত তাহাদের নস্তাব নাই । প্রাণঘাতী প্রহাবেব আঘাতে জঙ্গীরত হইবার 
পর একবারও তাঁহাব মঃখ দিবা বন্ণাসূচক শব্দ বাহর হয নাই, বিদ্বেষের একটি 
বাণীও 'নর্গতভ হয নাই । র 

বাদধাহেৰ প্রহবীদলেব গন্দেহ জাগল, হযতো বন্দী সত্যই একক্রন বড় পীঁব বা 
ফকীব হইবেন। অনন্যোপায হ্যা তাহাবা হবিদাসেব শবণাপন্ন হইল। তাহারা 
বাঁলল, ঠাকরে এত প্রহাবেও তোমাব প্রাণ যাইতেছে না, এজন্য কাজীর হস্তে আমাদের 
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প্রাণ যাইবে । প্রাণদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী শবণাথত প্রহবীদলেব বিপর মোচনে অগ্রসব 

হইলেন! হাবিনাম জপ প্াাবিধা হাবদাস ধ্যানাবিষ্ট হইযাছেন । ধ্যানেব গভীবতম 
স্তবে সমাধিব চৈতলাসম্্রে হাবদাস ঘখন আঁধাষ্ঠত, প্রহবীদল তখন বিস্মিত হইন্কা 

দেখে--তাঁহাব দেহে জীবনের স্পন্দন ও *বাসেব চিহ্মান্ত নাই । বন্দীকে মৃতজ্ঞান কাবিষা 
বাদশাহেব অনুচবগণ তাঁহাব দেহ গঙ্গাথ ভাসাইয়া দিরা প্রন্থান কবিল। 

সমাধি অন্তে হবিদাস ঠাকুব চক্ষু উন্মীলন কবিলেন। গন্গাব শ্রোতে ভাদযা 

দেহখানি তটপ্রান্তে আনিষা ঠোঁকল। স্ধাবপ্রাপ্ত জীবনে আবাব ভ্রপ ও কীর্তনের 

জোযাব আগিষাছে, ভন্তেব জধ ঘোঁষত হইক্লাছে। মহাপুবৃষ হাব্দাসেব অলৌকিক 

বিভূতি কথা তখন সমন্ত বাজ্যে ছড়াইধা পাঁড়যাছে । দেশস্হদ্ঘ ভত্ত ও সন্ন এই 
মহাসাধকেব পণ্চাতে হাবিনামেব তবঙ্গ তুলিষা অগ্রসব হইল । 

কাঁথত আছে; গোঁড়েব বাদশাহ এই অসাগান্য পৃঝুষেব সমীপে উপাছিত হইযা দ্বকৃত 
দোষেব জন্য মার্জনা দভিক্ষা কাবিয়াছিলেন। হবিনামেব মহাচাবণ হাঁবদাসের কর্মেও 

আচরণে এইবাৰ আব কোনো প্রাতবদ্থক বাহল না । নিবস্কুশভাবে [তান হাবিনাম মাহায্য 
প্রচাবে ব্রতী হইলেন। ধর্মীন্ঠ সদ্াচাবী ব্যান্তগণ হাবদাস ঠাকৃবেব আশ্রব হণ 

কাঁধলেন। ঠাকুবেব নিযাতন বিষষে কেহ অত্যাচাবীদেব ননন্দা কাঁবলে পরম ভাগবত 
দীনাতিদীন ভন্ত হবিদাস সজল নধনে উত্তব দতেন-- 

প্রভু নিন্দা আমি যে 
শুনিলাম অপাব। 

তার শাস্তি কাবলেন 
ঈশবব আমাব ॥ 

ভাল হইল ইথে বড় 
পাইন সন্তোষ । 

অজ্প শান্ত কাঁব ক্ষামলেন 
বড় দোষ ॥ 

“শহ্যেম আপাপবিদ্ধম হাবদাসের 1বচাবে তাঁহাব নিজেব দোষ অনেক, তান গাগাদের 
কৃত হাঁধানন্দা কতই না শহীনযাছেন। অল্পে শ্যাসতভোগ কবিযাই প্রভুব ক্পায তাহা 

এবাব নিক্কাত হইল, ইহাই যে তাঁহাব পরম সৌভাগ্য । 'ভিশাদাঁপ লুনীচেন। তবুপিকে 

সাইফুণাত একথা মহাপ্রভ্য বালবার পবেই প্রাক্ চৈতন্যযুগে বূপাযিত ও জম্কিত 

হইযাছিল। হাবিদাস ঠাকুর তাহাব জীবন্ত নিদর্শন । 

হবিদাদ ফুঁলবাব গঙ্গাতীকছ এক শৃত্তিকা গৃহ অবহ্থান কালতেন। এই আকার 

অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিলেই সকলেই অতি, হই উঠিভ। ক্রমে জান গেন দে ইহার 

মধ্যে এক দুবৃহত বিষাত সর্প বাদ কাঁততেহে। এই বিশদ্জনক € বিযাও গুহা গবগাগ 

কাবাব জন্য ভক্গগণ ঠাকুবকে অন্হ্মোধ কবিতেন কিন্ত তিনি ভাহা প্হ্য কাতেন ন। 

অবশেষে দকলেব নির্বাতশহয্য তান বালঃলন যে, পরদিবসও এই অর্প যাঁর গেফর় 

অবস্থান কবে, তবে দতান দিশ্চবই আবিলম্বে এই ম্তিকাণর্ড ভ্যাগ কাবা হাইবেন। 
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পবাঁদন সংকীনানন্দে গিব্য হাবদাদ ঠাকুব সন্ত বাহযাছেন। দেখা গেল এই প্রাচীন 
আতিকায স্পট ধীবে বীবে গুহা হইতে ননত্রান্ত হইবা কোথাও অন্তাহত হইযা গ্রেল। 

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইযাছেন। অন্তরঙ্গ ভন্দল ক্রমে আঁনষা জুটিতেছে। 
শ্রীবাসেব অঙ্গনে কীর্জনানঞ্দ ও কৃষ্কথাব অন্তত্রোত দিবাবান্ প্রবহমান 1 গ্রভূব জ্যোঁতি- 
গরধ মহাপ্রকাশ পার্ধদদদলেব নিকট দর্নবক্ষ্য আগন্দণনিপি লইঘা উপপাস্থিত। অনোঘ 
আকর্ষণের স্লোতাবতে“ পাঁড়রা হাঁধদাস নবদ্ধীপে আঁদবা উপস্থিত হুইলেন। ভন্ত 
শিবোথাণ, নামেব ভাণ্ডাবী হাঁধদাস অবলদলাধ জ্বশয স্থানাটি টৈতন্যগোষ্ঠীতে আঁধকার 
কবিলেন। 

শ্রীবাস ভবনে শ্রীসৈতন্যদেব একদিন ভন্তদেব পাহত ইন্টগোষ্ঠী কাঁবতেছেন। কবণা- 
মব প্রভ্ এক কোণে উপবিষ্ট হবিদাসকে আহবান কাবলেন। "তান বাঁললেন, হাঁবদান 
আমাধ দেহ অপেক্ষাও তোগাব দেহ আমাব অন্তরঙ্গ ও প্রির । বাইশ বাজাবে বখন 
তুম নির্মমভাবে বেত্রাহত হইতেছিলে, তখন যে আমাব দেহেও আঘাত পাঁড়তেছিল। 
এই দেখ দেই চিহ আজও ইহাতে বর্তমান । সমাগত ভন্তগণ দেখিলেন, আবিষ্ট মহা- 
প্রভ,ব সংগোঁব তননতে ততক্ষণে বন্তবাঁাত বেত্রাঘাত ফুটিয়া উঠিবাছে। হবিদাস কবজোড়ে 
দ'ভাবমান, কপোল বাইয়া দবদব ধাবে অশ্রু বিগাঁলত হইতেছে। প্রভ্ ভন্তেবমান বাড়াইতে 
বড় দক্ষ । হাঁধদাসেব ভক্তি প্রশংসা অজন্রধাবে বার্ধ ত হইতে লাগল । ঘ্া্ঘত হাঁবদাদকে 
হাত ধাবধা উঠাইধা প্রত; তাহাকে আপন জ্যোতির্সর প্রকাশ দর্শন কবাইলেন | 

হারদাস ভাবাবেশে বোদন কাঁবতেছেন আব চবশে পাঁড়ষা আত জানাইতেছেন, 
'বাবা বিম্বদ্ভব, আমি তোগাব শবণ নিলাম, তুঁম এই মহাপাপীকে কবুণা ও আশ্রর 
ভিক্ষা দাও। প্রভ;, তুমি আমাব একাঁট মনোবাগ্থা পূর্ণ কব। কপাল? প্রভ; বব গ্রুদানে 
উদ্মৃখ হইলেন । ভ্তেব অভা্ট ভ্রানবাব জন্য তান অপেক্ষমান-- 

দণ্ডবং হঞা বলেন হাবদাস ঠাকুর | 
আজ হইতে মুগ তোগাব 

দানের কৃকুব | 
ভোজন পান্রাবণেষ গ্রভু " 

দিবে এক মি । 
তবে সে জানিব প্রভু 

আগ তোমাব বাঁট ॥ 
দৈন্যের আকব হবিদাসেব এক প্রার্থনা ! ভাগবতোত্তস হবিদাসকে প্রভু উঠাইযা বস্াইলেন। বাঁললেন, 'প্রাণেব হাঁধদাস, তুমি শান্ত হও। তোমাব দেহমধ্যে আম বে সদা বতখান। যে তোমাকে ভীন্ত কাঁববে আম তাহাব কাছেই বিরীত থাঁকব । তোমার 

নত ভঙ্জেন গ্রভাবেই যে আগাব ঠাকুলালশব গ্রাতষ্ঠা । শুধু আমিই নয আমাব সমগ্র 
ভততমণ্ডলীই €তোমাব নিকট চিনাঁদন বাঁধা থাকিবে। হবিদাস ঠাকুবেব এই বব যাজ্গ্ন 
বৈধবইতিহাসে পবম প্রাাদ্ধ অর্জন কাঁববাছে। হরিদাসের গিনয, আর্ত ও দৈন্য মহা 
প্রভ্ধ্র থণমধ্যে এক অক্ষয় কীর্তিতে চিব সমুদ্জল 1 
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মহাগ্রভূনদীষাব জনসমাজে স্বীব বাণী প্রসবেল জন্য দুই শ্রেত ভতকে মনোনীত 
কাঁবলেন ৷ একা শ্রীনত্যানদ্, অপব প্রীযাবদাস । অবধৃত প্রেনলনেন নিভ্যানন্রন 
সঙ্দগা ও প্রসাব-সহকাবী হইযা হাবিদাসেব আনন্দেন আব লীনা নাই । দুইদ্রনে 
নবদীপেদ পথে প.থ কষনাম উচ্চৈঃস্ববে প্রচাব কাবা বেডান। গৃহস্থেবা এই দুই 
পবম বৈষবকে ভিক্ষা প্রনানে অণ্রসন হইলে তাঁহাবা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন_ 

'নিত্যানন্দ হাঁধ্দাস বলে 
এই ভিক্ষা । 

বল কৃ, ভজ কৃ, 
কৰু কৃ্ণ শিক্ষা | 

সন্জন ও ভন্ত গৃহস্ুগণ চাবণদ্ববকে মহা সম্মান প্রনর্শন করেন । আবার দুবাচানী 
দল কটুন্তিও বর্ষণ কাঁবতে থাকে । সমাদব ও শিদ্দাব উধের্ব অবস্থিত এই দুই বৈষব 
মহাপ্দবুষ নদীঘাব অনপামদে চাণ্ল্যেব সুষ্টি কাঁবলেন। 

একাঁদন নত্যানন্দ ও হবিদ্রাস ঘুবিতে ঘুবিতে দুই দুরন্ত মদ্যপেব দ্নুথে 
পাঁডলেন। ইহাবা নগ্রবেব কৃখ্যাত ভ্রাতৃদ্ধষ ভ্রগাই মাধাই । অধর্ন ও উচ্ছখনতাব 
প্রতিমৃর্ত এই দুই ব্রাহ্মণ সন্তানেব দৌবাস্যে নগবেব লোক ভীত ও দন্তস্ত্ থাকিত। 
যে কোনো প।পকার্ষে ইহাদের দ্বিধা বা উৎসাহে অভাব নাই । নেশাষ চুব দুই ভ্রাতা 
সক্রোধে কৃষণনাম প্রসাবকাবা নিত্যানন্দ ও হাঁবদান ঠাক;বের পশ্চাদ্ধাবন কাবল। দুই 
বৈষব প্রসবক কোনোকমে প্রাণ বাঁসইবা এবাস অঙ্গনে ফাবলেন। নিত্যানন্দেব পরম 
অন্তবঙ্গ হাঁবদাস ঠাকুব কীত্রম কোপ ও অভিমান ভবে মহাপ্রভু [নিকট তাহাব সহকাবীৰ 
মনোবম বর্ণনা দিযাছেন | শ্রীমং বৃন্দবন দানে অগৃতোপম ভাষাব নিত্যানন্বহবিদানে 
আন্তাঁবক সথ্যেব অপবাপব কাহন? লিপিবদ্ধ বাহবা । নিভ্যানন্দ ও হান্দানের 
আক্রমণকাবী জগাই মাধাইকে ূগান্তাীবত ও তাহাদের উদ্ধাবদাধনবনত শ্রী'গীবাঙ্গ এক 
মহা অলৌকিক লীলা প্রদর্শন কাঁরবা যান। 

হীতমধ্যে চৈতন্যলীলা অগ্রসব হইযা গাছে । মহাগ্রভ্ গাততোম্ধাব ব্রত হণ 
কাবা যাঁতবেশে নীলাচলেব পথে চাঁলযাছেন, হবি্দান নন্দন কান্যা বালতি 
লাগিলেন, প্রভূ তুমি তো নীলাচলে চলিলে, বিন্তু আমান কি গাত হইবে» আমান 
তো সেখানে যাইবাব শন্তি নাই।” প্রভু আশ্বাস দিলেন, তিন তাঁহাৰ প্রণব হবি 
দাসকে পবুষেত্তণে লইযা যাইবেন। 

গৌড়ীয় বৈষবগণ টৈতনাদেবেৰ দর্শনমাননে নীলাগল প্রবেশ বাতেন | লার্ব 
ভৌম গে।পীনাথ আচার্য বাজা প্রতাপনুদ্রেষ নিকট ভতদেব পালিষ প্রানকানে হাব 

দাসেব পবিচষ কিলন, হট্বনান ঠাকুর এই ভুধন-পাবন ॥। মহাপ্রভুর দীবোন্ধাা জনন 
তাববব্রন্ন নামন ধনা তাঁহান এক গ্রথন হাক । নন ভলণী? গুধান কর্ণধার অপগত 
বদ্ধ সাধক হাবদাস.ক হ্যং দহাপ্রভৃহ ভাই ভব্নপাবদই আনে কাতেন। 

নীলাচে উপস্থিত হইফা সকল ভতই প্রভু পদিবন্দনা কাতান । হি পা 
গগ্রব হাঁবদাস কে্য? শ্রাচৈতন্য তাঁহার খোজ করিতেছেন 1 দেখা গেন দন্ড 

কি 

ঠা 
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হবিদাগ বাজপথপ্রান্তে একান্তে বাঁসয়া আছেন। তান দৈন্যভবে কাঁহতে লাগলেন, 
'আমি নগণ্য ও নীচ জাতি। মান্দবের নিকটে যাইবা আঁধকাব আমাব কোথায় ? 
জগন্নাথ সেবকদের স্পর্শ বাঁচাইযা টোটাব (বাগান) এক প্রান্তেই আম পাঁড়য়া থাকিব ” 
পদপ্রান্ঠে পাঁতিত ছাঁবদাসকে টৈতন্যদেব আঁঁলঙ্গন তে গ্রেলেন। তিণাদাপ সূনীচ 
হাঁবদাস কাতবে বাঁলযা উঠলেন, প্রভু আম নীচ, অস্পশ্য-_আমাকে তুমি ছ'ইও 
না।' কিন্তু ভন্তেব পাঁবচষ যে প্রভ্ ভন্ত হইতেও বেশী জানেন, সে পাঁরচযের মান 

বাড়াইধা 1তান বাঁলতেছেন-_ 
গ্রভু কহে তোমা স্পার্শ 

পাব হইতে, 
তোমাব যে পাঁবন্ুতা 

নাহিক আমাতে ৷ 
ক্ষণে ক্ষণে কব তুমি 

যজ্ঞ তপ দান, 

নিবন্তব কব তুমি 

চাবি বেদ গান। 

দিজ সন্ন্যাসী হইতে তম 
পবম পালন, 

বে কাৰণে কব তুম 
নাম সতকীর্তন। 

হাঁবদাসে গ্রাতচ্ঠাব সঙ্গে মহাপ্রভু এই তত গ্রাতষ্ঠা কাঁঝালন--জাঁতবণ দনা্ণাশবে 
সাধন সকলেই পাইতে পাবে । এই সাধন উৎকর্ষেব ফলে সে মহামানব লাভ কাঁবতেও 
সক্ষম হয । 

শ্রীচৈন্য-পদে নিজেকে উৎসর্গ, কাঁববাব জন্য শ্রীবপ পুবাধামে উপনীত হইলেন। 
ম'সলমান বাদশাহেব সেবক "ছিলেন বাঁলষা শ্রীবূগ গরম দৈন্যভবে গনজেকে পাঁতত মান 
কবেন। নীলাচলে আঁসযাই "তান প্রথমে ভাগবতোত্তস হাঁবদাস ঠাকুবব আশ্রষ গ্রহণ 
ফাঁবলেন। ঠাকাব তাঁহাকে কৃপা কাঁবযাছিজেন এবং সপ্পেহে আশ্র গদযা গজ টোটাগৃহে 
ধাখিযা ছিলেন। এখানেই হবিদাসেৰ মাধ্যমে মহাগ্রতুব সঙ্গ গীবুপেব লন । সনাতনও 
নীলাচলে আঁসযা সর্বপ্রথম হাধদাস ঠাক্বেবই চতণ বন্দনা যবে বৈধাবজগতে 
মুকটশাণদয শ্রীব্প ও সনাতন গোস্বামপ যাঁহাব আশ্রয ও আমীব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য 
হইধাছেন, তাহাব মীহমা বর্ণনা কাঁধতে কে সক্ষম হইবে? হাবদাস ঠাকুবকে উদ্দেশা 
করিয়া সনাতন ইহাব কিছু ব্যাখ্যা কাঁবতে চেণ্টা কাঁবযাছিলেন__ 

অবতার কার্য গ্রভুব নামেব প্রচার, 
সেই নিজ কার্য গ্রড় 

কবেন তোমার দ্বাব। 
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প্রত্যহ কবহ 1তন লক্ষ 
নাম সঙ্কীর্তন, 

সবাব আগে কব 
মামেব মাহনা কথন । 

আপনে আচবে কেহ 
না কবে প্রচাব, 

প্রচাব কবষে কেহ ১1৫ 
নাকবে আচাব। £€ 

আচাব প্রচাব নামেব 
কব দুই কার্ষ, 

তুম সর্ব গব্ সর্ব 
জরগতেব আর্য । 

প্রীতাঁদন জগনাথ মান্দিৰ হইতে প্রত্যাবৃত হইযা শ্রীসৈতনাদের হাঁবদাসেব টোটা- 
গুহে আিযা তাহাব সাহত ালত হইতেন । নিবন্তব নামকীর্তন ও দুব হইতে ঘাধ্দি- 
চুভা নিবীক্ষণেব পব এই আনন্দময মিলন লগ্মাটব জন্য হাবিদবাস প্রতীক্ষমাণ থাবিতেন। 

প্রভুব পবিচাবক গোবিদ্দদাস বোজ হাবদাসেব জন্য মহাপ্রদাদ বহন কবিযা লই্যা 
যান। একাঁদন হাঁবদাসকে বড অসন্ত, জবাজীর্ণ দেখা গেল। আহা গ্রহণ না কাঁবযা 
কণামান্ন শহাপ্রসাদ কোনোক্রমে গ্রহণ কিষা শষন কাঁবধা বহিলেন। সাদ শুনিয়া 
চৈতন্যদেব পবাঁদন প্রত্যুষে টোটা কুটীবে আপিবা উপাস্থত। প্র চিন্তাকুণ হইযা 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, এই অসুস্থতা কেন 5 ভন্ত হব্দাসব অসুখ তাহাৰ অন্তবে ॥ এখন 
বদ্ধ হইষাছেন, পুবেব মতো আব সত্বািগিত হাবিনাম সংখ্যাপ্যণ কনা সম্ভবপৰ হয না, 
তাই হাবিদাস পদা সন্তপ্ত হবে ভাবেন--এ দেহ ধাবণ কাবা আব কি লাভ হইবে । 

প্রভু তাঁহাকে বৃঝাইতেছেন। “হবিদ্দাস্। তোমাব সিদ্ধ দেহে এত সাধন-ক্ঠোবতান 
প্রযোজন কিন কৃষ্ণ তোমাকে 'দিধা নামেব মাঁহমাব প্রসল কবাইযাছেন, তোমার ইত 
সাথকি হইযাছে। এইবাব নামজপেব সংখ্যা কমাইবা দাও । বৃূদ্ধকালে তগশ্তর্বাব 
তীব্রতা কমাইষা ফেল।' সাল্ছনাবাক্যে না ভূলিবা হাব্দাস ঠাকুব ধানে ধার হরষের 
প্রকতি আকাক্ক্ষাখানি ব্যস্ত কবিলেন। বাঁললেন, প্রভু, আমি বৃব্যাচি তু শীরই 
লীলা দংববণ কীববে । আমাকে যেন সে দৃশ্য দেখিতে না হয! কৃপামষ, প্রভু আমান 
এই প্রার্থনাটুক্ তুমি গুবাইও 1 খেষের দিনে আমাব একাট বাসনা বাহযাহে। তাই 
তোমাকে বাঁল- হদবে ভোমাব চল্ণবমল ধাল্ণ কাঁপন নযনে ভোমাব চলুবদন নালণ 
কবিব, তাবপব িহবাঘ মহানাশ উচ্চারণ করিতে কল্তে প্রাণ ভ্যাগ কলির! আমান 

ভবের বাসনা পূর্ণ হইযাঁছিল ' হাল্দাসেব অভ্তযলদলাব শেব দিনে সৈতনাদেরেন 
হইর্গতে কীর্তনোং্দবেব আযাভন হইল। ভত্গণেব কেনুঙ্ছলে বিশাচিত হহাপ্রহ্ 
নষনাভিবাম মৃর্তিব দিকে হাবদাস ঠাকুবেল দুটি নিবন্ধ রহিয়াছে । বশ্ছুলে চবণ- 
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পৃদ্মখান লংলগ্ন বাখিয়া শ্রীকফচৈতন্য নাম উচ্চাবণ কাঁবতে কাঁবতে নামযন্দের শ্রেষ্ঠ 
ধাছ্িক হাঁবদাস মহাপ্রয়াণ কাবলেন। প্রভূব বিলাপ উর্থীলগ্না টাঠল__ 

হাবিদাসেব ইচ্ছা যবে 
হইল চাঁলতে 

আমাব শকাত তাবে 
নাবিল রাখিতে । 

ইচ্ছামান্নে কৈল নিজ 
প্রাণ নিক্ষামণ, 

পুবে যেন শানয়াছ 

ভীম্মেব মবণ। 

হবিদাস আছিল 
পাঁথবী িবোমাঁণ 

তাহা বিনা 'ত্রশুন্যাঃ 
ছইল মোদনী। 

হাঁবদাসেব নিগ্পাণ দেহভাব আপন স্কন্ধে তুলিযা লইয়া শ্রীকুষটৈতন্য নত্যবঙ্গে 
মাতয়া টাঠলেন। চততুর্দকে ভন্তদেব কীর্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্যেব স্রোত প্রবাহিত, কাহাবও 
শ্রান্ত নাই, বিবাম নাই । অবশেষে স্ববূপ দামোদব মহাপ্রভুব জ্কম্থ হইতে হাবিদানেব 
দেহ কাঁড়বা লইলেন। হবিদাসের সম্্রধাত দেছ অর্থীণত ভন্ডেব উপ্গাগ্থীততে মন 
তটে সমাহত হইল। প্রভু নিজ হস্তে তাহাব দেহে বালকো ছড়াইয়া দিবা হাঁরধ্বান 
উচ্চাবত কাঁবলেন । নামযাঁজ্িক হারদাসের অন্তরধধান দিনে জগ্নাথক্ষেত্র নাম-বত্কৃত 
হইয়া উাঁঠল। 

'আমাব প্রাণাপেক্ষা প্রযতব হাঁবদাসের তিবোধান উদবেব দাহাব্যকজ্পে তোমবা 
আমাকে ভিক্ষা দাও” মানুবনমাজ যাঁহাব কৃপা-ভিখাি, আজ গভথাবী হইযা সকলের 
বাবে দ্বাবে তান উপস্থিত। মহাপ্রভুকে ভিখাব? দয়া পসাবীব দল ভাবে ভাবে খাদা- 
সম্ভার প্রেবণ কাঁবলেন। কীর্তনানদ্দ ও বৈষবসেবাব মধ্য দিয়া হাব্দাস ঠাকুরের 
মহোৎসব পাড়দ্ববে অনুষ্ঠিত হইল । শ্রাঁচিতন্যদেব ঘোষণা কাঁবলেন, 'ভন্তবাজ 
হবিদাস্পেব তিবোধান দিবস হইতে আবন্ভ কাঁবয়া আজিকাব উৎসব অবাঁধ যে সকল ব্যান 
যোগদান কবিষাছে, তাহাবাই গ্রকৃত কৃষভীন্তব আঁধকাবী হইবে । মহোধ্দবাপ্ডে মহাতাপন 
হাবিদাসেব বিবহে প্রভুর গণ্ড ব্যাহযা আবিবল ধাবা অশ্রু; ঝাঁবতে লাল, বিলাপ কবিষা 
তান বাঁলতে লাধগলেন-- 

কৃপা কি কৃঝণ মোবে 'দিষাঁছিল সন্গ। 
বতন্ম কৃষেব ইচ্ছা কৈল দন্গ ভঙ্গ ॥ 

হাবিদাস মহাপ্রভুব জন্য ও জীবেব জন্য কাদা গিষাছেন, জীবোদ্ধাবক মহাপ্রভুও 
তাই তাঁহাব জন্য আজ এমনই কাঁবঘা কাঁদলেন । 



জরীবাদ পণ্ডিত 
'  শচীদেবা আজ বড় বপল্ন। পত্র নমাই গষা হইতে এক জন্ভূত' অবস্থা নিযা 
ফাবষা আঁসবাহে! লর্বদাই সে থাকে ভাবাবহ্ট, কখনো “কৃ কৃষ্ণ” বালা জধাৰ 
হব; কখতনা বা আপন মনে হাসে কানে; প্রলাপ বাঁলতে থাকে । 

প্রতিবেশীবা বাঁডতে ভিড় কবে কেহ বলে, "ওগো" এ যে বিষম বাষুবোগ, ভাল 
কববেজ দৌথযে চিকংসা কব 1” কেহ বা বলে, "গাঁতক বভ সীবধেব নয নিমাইব মা। 
ছেলে তোমাব পাগলই হযে গিষেছে, সাবধানে বাখো -ববং বেধেই বাখো 1? 

এ বিপদ-সাগরে শসী কৃলাঁকনাবা খজষা পান না । অবশেষে ব্যাকুল হইযা দৌদন 
শ্রীবাস গাঁণডতকে বাড়তে ডাকাইযা আনেন । শ্রীবাস তাঁহাদেব আত্মীয-_দ্জন, 
প্রবীণ পাত ও বৈধ বাঁলষা সবাই তাঁহাকে জানে । তাঁহাব আঁভমতকে শী মূল্যবান 
মনে কবেন। 

শ্রীবাস আগে হইতেই "নিমাইব এ পাবিবর্ভনেব কথা শুনিযাছেন। বুবিষাছেন, 
নিমাইব সাবা সন্তায জাঁগিষা উঠিষাছে কপ্রেমেব বন্যা। এ বন্যা শুধু তাহাকেই 
ডুবাইবে না, নবদ্বীপেব সমান্র, বৃহ্তব গৌডীষ দমাজকেও হযতো প্রাবিত করিবে । 
তীক্ষুধী» প্রীতিভাধব নিমাই পাঁণ্ডতেব এই ভাবোন্মাদেব মধ্যে শ্রীবাস দোখত পাইলেন 
এক আশাব আলোক । তাই শসীব আহরান পাইযাই তানি ছুটিযা আসলেন । ননোগত 
ইচ্ছা, স্বচক্ষে তান নিমাইকে দৌখবেন। পজ্খানুপুত্খবৃপে ভাঁহাব এই অলৌকিক 
প্রেমাবকাবেব স্ববূপ লক্ষ্য কাঁববেন । 

শ্রীবাসকে দোঁখষাই নিমাই যেন অকূলে কূল পাইলেন। কবুৃণ কণ্ঠে কাঁহলেন, 
পণ্ডিত, তুম এসে পডেছো, ভালই হযেছে । এবাব আমাব বলে দাও দোঁখ, আগ কি 
কববো। আম নিজেকে আব বশে বাথতে পাবাঁহনে । আমার ঘন ঘন মহ দেখে 
অনেকে ভাবছে এ আমাব বাবুবোগ। নানা জনে নানা কথা বলছে আব নাযের 
চোখেব জুল ঝবছে আববল ধাবে ৷ আমাব এ বাষুবোগ কি ক'বে সাববে বলে দাও ।৮ 

ব্ষীষান্ বৈষবেব নযনকোণে জ্বাগবা উঠিল আনন্দের বালক । স্মিত হালো 
কাঁহলেন, “নমাই। তোমাব এ বাঝুব কিহুটা পেলে আমি যে ধন্য হয়ে যাই! জানি 
দেখা, পরম দৌভাগোব উদষ হযেহে ভোনাব জীবনেঃ কৃ কৃপা স্ছারভ 
তোমার হৃদষে, উপাস্থত হযেছে মহাপ্রেন। এ নৌভাগা নব্দাপ আব কারুর হয়েও 
বলে জামাব জানা নেই | 

নমাইব হবে হইতে বেন এক পাষাণভাব নাদিধা শেল 1 পল্মাননে শ্রবানবে 
তান আঁলঙ্গন দিলেন। 

শচী নিকটে দাঁডাইবা দকল কথাই শুনিযাহেন | কিন্ত মাহিয়া হান লহ 
যাইতে চষ না । দএখনীব অর্বন্বধন এই নিমাই গে বাঁক উন্নাল হইজা বা কহ 

নিষা তান অংসার কাঁববেন ? 
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প্রবাস বাব বাব আম্বাস দিলেনঃ “ওগো, ছেলে তোমাব পাগল হুযান, হয়েছে ক- 
গ্রেমেব গাগল। নিজে গ্ছিব হয়ে বসে থাকো, কাউকে এখন কিছ? বলো না। এ নিম্নে 
বাস্তও হয়ো না।৮ 

বিদায় নিবাব সমর শ্রীবাস নিমাইকে আমঞ্চুণ জানান, “নমাই, আমাৰ বড় ইচ্ছে 
আমাব বাড়তে তোমাকে নিয়ে বোজ আমবা সবাই কীর্তনোধ্নব কাব 1” 

নিমাই সানঘ্দে স্বীক্কাত দিলেন । আব এই স্বীকাঁতব মধ্য দিাই শুবু হইল 
তাঁহাব এক অপবূগ লীলা । দিনের পব দিন নামবসে, কীর্তনবসে তান ডুবিতে 
লাগলেন। অচিবে নবদ্বীপেব পৃণ্যভুমতে অভ্যুদয় ঘাঁটল নামম্যার্ত, শ্রীগোবাঙ্গেব 
শ্লীবাসেব আগিনার ?দনেব পৰ দিন উদ্ঘাটিত হইতে লাগল তাঁহাব গ্রেমভান্তব নূতন 
নূতন দৃশ্যলীলা । 

নবদ্ধীপেৰ আকাশ বাতাস তখন নৈযাঁষক ও স্ম্হতব পাঁণ্ডতদেব কূটতর্ক আব 
'বাধব্যবদ্থাব কচ্কচিতে ভবিষা উীঁঠয়াছে। তাদিকেদেব প্রভাব ও প্রাতপত্তিও এসময 
কম নয়। ভন্ত বৈষবে সাক্ষাৎ বড একটা মিলে ন্য। যে অরপসংখ্যক ভন্দল নগবে 
বাস কবে নিজেদেব ক্ষুদ্র গণ্ডীব মধ্যে থাঁবয়াই তাহাবা ধর্মচ্৮চ কবে, প্রধানত শ্রীবাস 
পাঁ“ডতেব ভবনে ম্মালত হইযা তাহাবা হবিকথা ও নামকী'নে বত হষ। 

গন্ধেসতু পরম বৈষব শ্রীবাসকে বেন্দ্ু কাবযাই ভখনকাব দিনের ক্ষ ভন্তমণ্ডলটি 

বাহয়াছে। এই শণ্ডলীব গধাদ্থলে শ্রীবাস সৌঁদন বষ গ্রেমোন্মাদ গনমাইকে আনিষা 
দাঁড ববাইধা দলেন। বৈধবগ্োষ্ঠীব পুবোভাগে স্থাপিত কাঁরলেন এক নূতন নেতৃত্ব, 
উন্মুক্ত হইল কম্ধপ্রেমপ্রবাহেব এক নূতন উৎস। 

প্রবাসেবা চাব ভাই , গ্রত্যেকেই সদাচাবী গবমভন্ত ও নামানিষ্ঠ । এবার ভা্বানীধ 
গৌবসংদ্দবকে এনজেদেব গধ্যে পাইযা তাঁহাদেব আনন্দেব অবাঁধ বাল না। এই সঙ্গে 
যদস্ত হইল স;কণঠ ও প্রাতিভাধব কণতীনধা মুকদন্দ দক্তেব ঘধূক্ষবা নামগান। মূবাধি 
সদাশিব গদাধব গুভূতি ভক্ত ভবুণেবা শীবাসগৃহে প্রাষই আাসিতেন। এবাব গৌবাঙ্গকে 
কেন্দ্র কবিয়া তাঁহাবা সবাই কানবঙ্গে মাতিয্া উাঠলেন। 

শ্রীবাসেব আঁওনা ধীবে ধীরে হইযা উঠল কর্তন-প্রীক্ষেত্র। চাবাদক হইতে ভন 
বৈবেবা এই আনায় আ+সযা জড় হইতে লাগলেন। গ্রীগোবাঙ্গের গ্রেমমধূব স্পর্শে 
আব নৃত্য কীত'নেব মনোহব লীলা দর্গলে ভন্তপমাজে নতেন প্রাণের জোযাব জাগিয়া 
উঠিল। 

গ্রীবাসগৃহের এই বা্ত'ন ও বৈষবদেব হৈটৈ প্রাতবেশীদেব অনেকেবই ভাল লাগে 
নাই। ফলে চাঁবাঁদক হইতে নানা শনন্দা, গ্লেষ ও কটণৃসত বার্ধত হইতে থাকে। সাবা 
রা ব্যাঁপিযা বীর্তনেব দলে এঁক সব উন্মত্ত আচন্ণ ; লাঁচষা বর্ীদষা ও চ্কাব কাঁবয়া 
হাঁবনাম নিতে হইবে এ আবাব কোন বাঁতক? মনে মনে ঠাক:বেব নাম দি কবা যাষ না? 

নগবে সংবাদ বটিযা গেল৷ বাদগাহের লোক বৈধবাদব কীত'ন আব সহ্য ফাঁববে 
না। নৌকা নিষা শ্রীবাস পাত ও তাঁহাব কাঁতশনয়া দলবলকে তাঁহাবা ধাঁবতে 
আদিতেছে। এবাব নর্তন-কর্দল আব কীর্তন 1ক কারিনা চলে তাহা দেখা যাক । 
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একদল প্রাতবেশী তো শ্রীবাস পাঁডতেব উপব মহাব্রৎদ্ধ । ভাহারা বালষা বেড়ায, 

"্্রীবাস পাণ্ডতেব দোষে সাবা দেশ উৎসন্নে যেতে বসেছে । কিদ্তু জামবা কেন এদব 

বামেলাষ জভাবো। বাদশার লোক বাঁরই আনে শ্রবাস পাঁণ্ডিতকে ধবে দেবো তাদের 

সামনে 1” 

রাজানচবেবা বৈষবদেব ধাঁবতে আদিতেছে, একথা শ্রীবাদেব কানেও গেল। তাহার 

জন্য নকলে ভুবববেঃ একথা ভাবতে মনটা বড বিষ হইষা গেন। 

শ্রীবাসেব এ মনোভাব শ্রীশৌবাঙ্েব আবাদিত বহু নাই। শ্রীবাস ও অন্যানা 

ভক্তেব সাহগ দিবাব জন্য প্রভু এবাব হইতে শব কাঁধলেন আত্মঘাবণা। নূতনতর 
ভাবাবেগেব মধ্য দিষা জাততকগ্রস্ত ক্ষুদ্র বৈষবমন্ডলীতে বঞ্জাবত কাঁবলেন সত্যকার 

সাইন, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যৰ । 

গরঙ্গাব পৃঁলিনে প্রভু সৌদন বেডাইতে গিষাছেন। চাবণবত গাভীদেব দৌথবা হঠাং 

তাঁহাব অন্তবে জািষা উঠিল দিব্য আবেশ ! বাব বাব হুঃকার কবিষা বাঁনতে লাগলেন। 

“মু দেই মঞ্চ সেই 1” 
অপূৰ উন্দীপনাভবে প্রভু শ্রীবাসেব ভবনে হাটা চলিলেন। গাণ্ডত তথ্ন 

পৃজাকক্ষেব দ্বাব রুম্ধ করিয়া নাপংহরেবেব ধ্যান কাঁবতেছেন। প্রত তখদ নৃসংহভাবেই 

৩14৩7 
ক কাবদৃ শ্রীবাসষা'» 

বোলে অহত্কাবেঃ 

নাঁসংহ পৃভষে শ্রাীনবাস 
বেই ঘবে। 

পৃনঃপন লাথ মাবে 

তাহাব দুবাবে ! 
“ফাহাবে বা পাঁজন্ 

কবি কাব ধানঃ 

যাহাবে পৃজিদ দ্যাখ 
তাবে বিদ্যমান । 

জলন্ত অনল যেন 
শ্রীবাস পন্ডিত, 

হইল বমাঁধ-ভঙ্গ 
চাহে চাবিইভিভ।” 

প্রভু ইতিমধ্যে সবেগে গৃহেব অভ্যন্তবে প্রবেশ কব্দাহেল। বাবাননে অর্পর্ব 

গৌববে তান উপাঁবন্ট। দিক্ প্রকম্পিত কবিযা উত্ভৌভতভবে বাদ বার হও 

দিতেছেন। 
এই দিব্য উদ্দীপনাব স্পন্দন শ্রীবাদ পাঁণডতের দর্বসিভ্তার আনিল দিযে এক হা 

আলোড়ন । দেহখানি বেতদলতার মতো কম্পিত হইতেছে। জপব দিস্দযে বিস্করিত 
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নয়নে তীনি প্রতুব দিকে চাইয়া আছেন । মুখ দিয়া একাট শব্দও 'নর্গত হইতেছে 

না। নয়নে ঝাঁবতেছে আঁবরল প্রেমাগ্রুধাবা । 
-ডাবয়না বোলে প্রভু, 

“আবে শ্রীনিবাস । 
এতাঁদন না জানিস 

আমাব প্রকাশ 1 

এ যে সত্যই এক দিব্যবৃপেব প্রকাশ । অন্তবে 'দিধা্ন্ছ, ব্যাখ্যা বিতকেৰ অবকাশ 

এখানে নাই । আপন মাহগায, আপন শীন্ততে এ প্রকাণ প্রভুব অবয়বকে কবিষা তুলিষাছে 
বৃপময, প্রশী আলোক সংপাতে তান হইযা উঠ্িযাছেন দেদীপামান। এই সঙ্গে শ্রীবাস 
পাঁণ্ডত উপলাব্ধ কাঁবলেন, তাঁহাব ধ্যেয ন:সংহবিগ্রহ আর প্রভু, এই দুই বস্তু হইয়া 

উঠিযাছে একাকার । 
প্রভূ" শ্রীবাসকে আম্বাস দিয়া কাঁহলেন, “পাণ্ডত, এবার তুম আমাব স্তব পাষ্ঠ 

কব 185 

'দ্ধসত্ত প্রবীণ ভন্ত শ্রীবাস যুন্তকবে আবৃত্তি কবিতে লাগিলেন ভাগ্নবতের অপবূপ 

স্তবগাথা । 
কত পুবাতন স্মৃতি আজ শ্রীবাসেব মনে পাঁড়তেছে ! বালক বছ্বদ্ভবকে দিয়া কত 

নময গিিজের কত কাজ কবাইযা নিষাছেন। বালক তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে ফুলেব সাজ নিয়া 
বৈড়াইয়াছে, গঙ্গাব ঘাটে কাপড-চোপড়ও এক এবাদিন বহন কাবযাছে। যৃবক বি*বন্ভর 
যখন অধ্যাপক 'তখনও শ্রপবাস পণ্ডিত তাহা উপব মাঝে মাঝে আভভাবকত্ব কবিতে 
ছাড়েন নাই । ভীন্তমার্গেব সাধনায় সে যাহাতে প্রবেশ কবে, এজন্য মৃদু তিব্কাবও 
কাঁবযাছেন, 

কৃষ্ণ না ভাঁজযে কাল 

গক কার্ষে গোডাও । 
বাঁমীদন নিববাঁধ 

বেন বা পড়াও। 
আজ সেই 'ি্বম্ভব এক অপবূপ দিব্য সত্তা নিষা তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত! এ 

কি 'িস্ময়কব এ্পীবূপ সে আজ তাঁহাব সম্মৃখে প্রকাটিত কাঁবল। 'নার্নমেষ নযনে 
রীবাস প্রভুব ভাবাবন্ট মযুর্ত দর্গন বাঁবতে লাগিলেন । প্রভূকে, তাঁহার প্রাণনাথকে; 
সম্বোধন কাঁবিষা পণ্ডিত গদগর্দ কণ্ঠে কহিলেন-- 

আঁজ মোব সকল 

দুঃখেব হইল নাগ 
আজ মোব দিবস 

হইল পবকাশ। 
আজ মোর জন্ম কর্ম 

--সকল সফল 
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আজি মোব উদষ-- 
--সকল সুমঙ্গল। 

আজ মোব পিতৃকূল 
হইল উদ্ধার 

আজ সে বসাঁত ধন্য 

হইল আমাব। 

প্রেমাবেশে আকুল হইযা বৃদ্ধ শ্রীবাস ভুগতে গড়াগাঁড় দিতেছেন, আন নমনদ্রলে 
বসন ভাজয়া যাইতেছে । আবভ্রকাব এ সৌভাগ্য, এ আনন্দ বাখবার আব স্থান নাই । 

প্রভু আজ্ঞা দিলেন, “ণ্রীবাস, এবাব ওঠো। তোমাৰ গৃহের সব'ইকে এখানে ডেকে 
আনো । আমাষ তাবা দর্শন কবুক। তুম আজ দদ্ত্রীক লামার চবণ পুজো বৰ । 
তোমাব মতো মহাভন্তকে আমাব যে অদেব কিছু নেই । তোমাব প্রাণ যা চা তাই 
আমার কাছে বব মেগে নাও 1” 

ভন্তজন সমক্ষে প্রভুব পৃজা অনুষ্ঠিত হইল । শ্রীবাসেব আত্মপাঁবজন এমন ক দান" 
দাসীবাও সোঁদিন প্রভুব আশীর্বাদলাভে ধন্য হইযাঁছল। 

এবাব তান গল্ভীবস্ববে শ্রীবাসকে কহলেন, ্গাণ্ডত লোবেব কথান তু ভয় 
পেয়েছ, বার্দশাব লোক নৌকা নিয়ে আমায ধবতে আসছে তাই না? কিন্তু ভাম কি 
জানো না, আমাব ইচ্ছাব বিবুদ্ধে কিছুই হয না। হতে পাবে না। তাছাড়া বাজাব 
লোক-লস্কব হাতি-ঘোড়া আমাব কি কববেঃ জেনে বেখো, এমন শাঁত জামাব আছে 
যাতে কবে আম মানুব, পশদ। পাঁথ সবাইকে দিযে কৃষ্ণনাম নেওযাতে পাব । দেখতে 
চাও আমাব সে অলৌকিক শান্ত ? আচ্ছা, তবে তাই হোক ।” 

শ্রীবাসেব ভাহীব, চাব বংসবেব শি: লাবাযণী নিকটেই দীড়াইষা আছে । লীলামন 
প্রভু তাঁহাকে সপ্পেহে নিকটে ডাকলেন । 

দর্বভূত অন্তর্যামীঁ 
গ্রভু গৌবচান্দ। 

আভ্ঞা কৈলা “নাবাধাঁণ 
কুষবাঁল কান্দ 1৮ 

চাবিবংনবের দেই 
উন্মন্ত চাঁবত 

হাক বলিবা কান্দে 
নাহিক দংবত। 

অঙ্গ বাহ পড়ে ধাবা 
পাঁথবীব তলে । 

পাবপূর্ণ হইল হুল 
নষনেব ভুলে । 
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হাঁসক্লা হাঁসগ্া বোলে 
গ্রড়ু বিম্ব্ভব 

“এখন তোগাব সব 
ঘুচল কি ডব ৮” 

শুধু সমবেত ভক্তদেব মধ্যেই নয। নবদ্বীপেব সমগ্র বৈষবমণ্ডলীতে প্রভুব সেই 
দনকাৰ প্রকাশলীলাব কথা আঁধলম্বে ছড়াইযা গাঁডল। শী্তধব এই নূতন দেতাব 

গ্রীত জাগধা উঠল আঁবচল আস্থা । দ্ষদুদ্র গণ্ডীব মধ্যে যে বৈষণববা এতাঁদন নিজেদের 

গোপন কাঁধিয়া বাঁখতেন ধীবে ধীনে সমাজজীবনেব বৃহত্তন পাঁবাধতে তাঁহাবা আঁসষা 

দঁডাইলেন। চোখে মুখে তখন তাঁহাদদেন নূতন জীবনেব স্বপ্নমায়া জড়ানো, নূতন 

আবির্ভাবের প্রত্যাশার হাদঘ তাহাদেব আবেগ চণ্ল। 

ইতিমধ্যে নবদ্বীপে শ্রীনত্যানঘ্রেব আবভণব ঘাঁটিল। প্রভুব নবোৎসাঁনত ভীন্তধাবায় 
গ্চাঁবত হইল নূতনতব গ্রাণশীন্ত। প্রেমাবেগে 'নত্যানন্দ সদাই থাকেন প্রমত্ত, ঘুবনধ 
াশুব মতো তান সদা চগ্ছল। তাঁহাকে সামলানোই এক কঠিন কাজ । নবদ্ধীপেব 
কোন্ গৃহে তাঁহাকে বাথা যায় । এ এক বড় প্রশ্ন। প্রভু নিজে কখনও থাকেন দিব্য 
ভাবে উন্দীপত, বখনো বা নামকীর্তনে উদ্বেল। এ অবস্থায় নিত্যানন্দকে তাঁহাব 
গৃহে বাখা হ্বীন্তসংগত নয়, তাই ভাবিষা 'ীন্তয়া প্রবীণ শং্ধসত্ত ভন্ত শ্রীবাসেব গৃহেই 
তাঁহাকে বাখাব নির্দেশ দিলেন । পাঁণ্ডতেব পড়্ী মালিনী দেবীকে মাতৃসম্বোধন কাঁবয়া 
নিত্যানন্দ সেই পাঁববাবেবই একজন হুইযা উাঠলেন। 

গরু প্রীগৌবানেব নিদ'ণে নিত্যানদ্দ সোঁদন শ্রীবাসের গৃহে ব্যাস পূজা ফাঁবতে 
বাঁসযাহছেন। পূজা অনুষ্ঠানের সমস্ত ?কছু উপচাব উপকবণ সংগ্রহেব ভার পাঁণ্ডিতেবই 
উপব ৷ ব্যাসপূজ্াব আচার্যও তিন। আঁঙনাঘ সমবেত ভভ্রদেব তুমুল কীর্তন ও 
নতন চাঁলতেছে। আনন্দে সকলেবই হাদয় পাঁবপাৰত। পজ্া সমাপ্ত হইলে শ্ত্রীবাস 
কাঁহলেন, “শ্রীপাদ্ এবার ম্তব গড়ে ব্যাসদ্েবে চরণে আপাঁন পুষ্পমাল্য অর্পণ 
করুন 1১ 

নত্যানন্দ তাঁহাব আপন ভাবে ?বভোব । মালা হাতে কাঁবয়া কেবলই এঁদক ওদিক 
চাহিয়া কাহাকে যেন খখভ্রতেছেন ৷ 

অনন্যোপাধ শ্লীবাস তাড়াতাড়ি শ্রীগৌবাঙ্গকে ডাঁফযা আনিলেন। প্রভু আঁসয়া যাহা 
হয় একটা কছদ কব?ন। ভাবোন্মন্ত গনত্যানন্দকে গনয়গ্মূণ কবা তাঁহাব কম“ নয় । 

প্রভু আঁসধা সহাস্যে কাহলেন, “এক শ্রীপাদ, তুম এমন ক'বে বসে কেন? ধ্যাস- 
দেবকে মাল্যদান কব 1” 

বিন্তু নিত্যানন্দেৰ সে কথায কোনো হন নাই। প্রভুকে দেখিযাই এক অপূর্ব 
ভীন্ততব্গ তাঁহাব হয়ে উচ্ছাঁলত হইয়া উঠিল, অর্ধ বাহ্য অবস্থায পূজাব মালা তাঁহাঝ 
কণ্ঠে পবাইধা 'দিলেন। মহন্ত মধ্যে নিত্যানদ্দেব নধনসমক্ষে উদঘাটিত হইল প্রভুব 
ঠা অতীন্দয় রূপ । ঘড়ভুজ-মূর্তি দর্শনে আনন্দে ?তান মুছ'ত হইয়া 
পাড়লেন 
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শ্রীপা্দ বাহ্যজ্ঞান লাভ কালে প্রভু লানদ্দে সবাইকে স্বহস্তে পজাব নৈবেদ্য বিতবদ 

কাঁবলেন। শ্রীবাসেব নিজ পা জাহান নানা রর 

প্রসাদ পাইযা সৌঁদিন আনন্দে অধীব হইযা উঠিল । 

ধিছাদনেব মধ্যেই শ্রীঅদ্িত পঞ্ডেবীক বিদ্যানাঁধ প্রীত লীলাপার্ষদেব আগমনে 
শ্রীবাস পাঁণ্ডতেব আঁগনাষ প্রবাহত হইল কপর্তনানদ্দেব বসধাবা | এই পবিত্র আঙিনাতেই 

প্রভুর লীলামধূব জীবননাট্যেব নানা দৃশ্য দিনে পব দিন উদ্ঘাটত হইতে লাগিল । 

কিন্তু এ আনন্দেৰ ছ্বাদ সৌঁদনকাব নবদ্ীপেব জনসাধাবণ তখনো পাষ নাই, এ 

সৌভাগ্য তাহার্দেব হয নাই! ববং বক্ষণশীল সমাজেব কাছে শ্রীবাস পাঁণডত ও প্রভুব 
ভন্তব্জনকে নিন্দা গমালোচনারই লক্ষ্যস্থল হইতে হইযাছে। 

কেহো বলে? “ভাই, এই 

দৌখল শৃলিল। 
নিমাঞ্ঃ পণ্ডিত লৈষা 

পাগল হইল । 

শ্্রীবাসেব বাডা। 
দৃর্গোধসবে যেন সাড়ী 

দেষ হুডাহূড়ী। 
হই-হই হাফ হাষ 

এইমান্ শুনি । 
ইহা সভা হৈতে হৈল 

অপযশ-ধাণা । 

মহা মহা ভ্াচার্য 
সহম্্ যায । 

হেন চাঙ্গাইতণ্ডলা 
বৈসে নদীষাষ। 

শ্রীবাস বামন এই 
নদষা হইতে । 

ঘর ভাগ কাল লৈষা 
ফেলাইব সোতে। 

ও বামন ঘুচাইল 
গ্রামেব কুশল । 

অন্যথা ববনে গ্রাম 
কাঁববে কবল 

প্রভু ও রুব পাঁরজনদেব সেবা কাবতে গিষা শ্বাস তাহাব ডাতৃতয এব" আসার 

জনদেব কম নি ও কট সহ বাবতে হয় নাই। কিন্ত প্রভুকে এমন কিয়া মার 
ভ সা*(স১)২৪ 
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শিক পি 

কাছে পাইহাছে দিনেহ পব দিন ভীহার ঘ্রাহূর্ত ভবেল জপব্প প্রকশ্ হজ দেখছে, 
্ হভ-ল৯ লাপ্ডাতিত হহঈহা। তাহার্দেব টলাইবে রন দ্য কাব? শু কিভই গুচডভব গরিব হুদা বাও 

প্রভুব কাছে সর্বসমার্পতি হইল্লা বাঁদহা জছে। 
বিন শে ৪ পু 

'দেদিন প্রভু দব্যভাবে উন্দীপত হইঙ্লা নৃত্য কাবিতিন | বিত্ত লদদ্যদর হ্ ৫ 

স্পি-এ 
টি বিরলে স্টক চর্াসীা দিজাডাটি 

তনুখোঁন প্রেছাবেগে থবথর কল্পিত হইভেহে 1 ভক্ডেব। দুঃভুইহ দ'ভইবা শন মেষ 
নয়নে এ পর হধৃব দৃশ্য উপভোগ কিতেহেন" হৃতা কীবত কাল্ভ প্রভূ 

১ সস টিক এজ নে 

ঝাঁহলেন, তিনি জা গ্ুয়্ অবগাহন জীরবেন ন?। ঘতে কযা দন কবিতে ভা 
হচ্ছ হে । হে হুহনি 

এক শে উস তরি সরস এপস 

ঘ্বন-ভল দংগ্রহেব জন্য ভন্তদে মধ্য ছটীছটি পঁড়হ গেল 1 দুখ লজ এজ পরি হ্ত্র ্ 

পল নিস শ্রািস্প পপ 

চণবকা শ্রদবৃদ পাঁণডিতেব তাতে কভু কে প্রভুব প্রত শ্রন্ধব ভিহঙ্ হ্যনহ। 

বুক রে প্রভু জঙ্গনে বাঁদব দ্বিন দা কবেন? বুদ জানে গ্রুপ কাহিনি উঠ্তে। জল 

ছাড়তে পাবে না! 

হঁপ্ইতে গঙ্গা জল নিষ্য জাদে, বিহ্ছের জনা পভুর লৃত্য জতহির লেবলেলভি ল্য 
জথবা নেব, দুই নকলে কতিতে থাকে প্রেলাশ্রু। ৩ তশ্ুধল অঞ্চলে হুইিহা হুদ 
আবাক তখনই ছুটিহা ঘাষ লগ অনহনের জন্য গ্রভুহ এই েববিকহ পাইহ হে হে 
গহাউলদিত-কৃতকৃতর্থ । 

নৃত্য ও জানলে কোলাহল থলে প্রন বনে বাদল 
স্ভবানিতে পূর্ণ হই দাঁল্ভত বহরে 1 প্রভু হছে শ্রুব লুক ভরা হুইলেন। 

কবে কেই দজুে বাথ বলিতে 2? 
পঁশ্ডিত উত্তব দিতেন? পপ্ুভূঃ আছ গৃহের পবঙ্াবিকা দূ হজ হভমাহ জন্য এ 

ভল ষেঘ্যায় । বভ ভীন্তমভী দেঃ ভোর লেবার এ অন্দর পপুহ তার হেল ভহ জঙ্গী 
0 ০৬ 759 

হেলা । 

এ 

নো রর 

ই শু সিরা 

ভুল জটিল বহু জলিল 

পা পাপ ৯ 

দত ভু হে বহন কুল জট হল 

৪৮ 
হুশ ০ € 5 আপে শনি পপ পাত পি 

প্রচল্ন মধ্র কষ্টে প্রভু কাইলেন পল শ্রীকলঃ এব দহ তা কখত লু হতে পা ্ 
হি ও শত 

1 এ হে প্রেছনলেন প্রতিচর্তি কিকলুছে জুখী জাজ 2 জাম শু নূন 
পা স্রলি ২৯ রঃ 
হব কহলহ থা (£ তোছবা লু সহহ ভি হাজি কতল রা কাল ভা 

2 08 
শ্রবণ কাব? 

হু, 
[স্ পে সত ডিউটি এট এ, এ নে 
দহ ল পভুদ্ু তল নাহি তধদহ লহবেত ডি কা হত হহলু সপ এ রঙ 

পি শ্টিশ টেভািভাহিপ ভা ৪ ৬, সি হস খু 
জার এ্রলপলের কথ 1 ভাববে ইহ হইহা প্ভ লিল টাল অচল জটুর্তন 

[5 নর পপ ১ পি. 
কাহভেহেন। কঙডিননদদ বড় ভি হাহহা উহ হর? হত জুই এক 

৮. ই না সা 

বুদনেব বেল উঠিল, ভবলেং শিশপেত্র অদগহ্থ হিল এ কদর কর ক্বর্থহবহদ 
ফগবহাছে ] 

বত সারি রি ৪ স্তডিতি ছতি জীাটিত ভীতি ভি হলি, কমিক হনব প্রবাদ জড়াভ্ড গৃহের ভিতর হ 
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শিশুর দেহে প্রাণ নাই। শোকার্ত হাদষে সবাই তাহাকে ঘাবষা বাঁসবা আহে । 
মাতা ও আত্মপাবজনদেব বিলাপে অশ্রু দংববণ কৰা কঠিন । 

বড় কবুণ, বড় মর্মীবদাবী এই ঘশ্য ! শ্রীবাস মূহূর্তগধো নিজেকে সংহত কনিষা 
নিলেন। কোমলপ্রাণ, দদানন্দমধ বৈষবেব চোখে ফুটিবা উঠিল সংকষ্পেব দ়তা । বাড়ির 
স্লীলোকদেব কাঁহতে লাগলেন: “তোমবা সবাই পবম ভাগ্যবভী। কৃফভাঁ ভোমনেতর 
হদয়ে উপাজিত হযেছে । যাঁর নাম শ্রবণে মহাপাতকীও অন্ত্যকালে তবে যায এমন প্রন 
ভন্তখণসহ তোমাদেব দূষাবে দাঁড়িয়ে কীর্তন কবছেন। এমন পাঁব্র সময়ে আমাব হেলে 
দেহককা কবলো ) এতে আমাব নিজেব কোনো শোক দুখ নেই--এদন ভাগা মামার 
হলে নিজেকে ধন্য মনে কববো ॥ কাজেই এ মৃত্যু শোকাবহ নয । কেউ এরধানে কাঁদে, 
এ আম চাইনে। তবে যাঁদ নিতান্তই কেউ এ শোক সহ্য করতে না পাবে, সে যেন ক্হিু- 
ক্ষণ বাদে কাঁদে, বা একলাটি গোপনে বসে কাঁদে; তাতে আমাব আপান্ত নেই। কিন্তু 
সাবধানঃ তোমাদেব শোকোচ্ছবাসেব ফলে প্রভুব নৃত্যের আনম্দে যেন বিঘ! না ঘটে, 
তাহলে আম গঙ্গাধ প্রবেশ কবে আত্মহত্যা করবো ।” 

মৃত পত্রের মাতা ও আত্মীষাবা হাদযেব শোক ও কান্নাব অশ্রু চাপিবা বাহলেন । 
'সাঁত্যিই তো কীর্তন-নভা ভাঁঙবা বাইবে, প্রভু হযে আঘাত পাইবেন, ইহা হইতে পাবে 
না। প্রন্ুপদে সগার্পত প্রাণ পাঁণ্ডতগ্হেব নাবাবা অদ্ভ্তভাবে ধৈর্য ধাবা মৃত পরের 
চাবিপাশে নীববে বাসির়া বাছলেন। 

এঁদকে এই মর্মান্তিক সংবাদ কীর্তন-অঙ্গনেব কানে একে একে পেশীছিযা গিয়াছে 
সকলেব অন্তর ব্যথায টনটন: কাঁবতেছ্ে, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ একথা আলোচনা কাঁবতেহেন 
না, প্রভুব কানে এ দঃসংবাদ কোনোমতে না পেশছাষ । 

কীর্তনেৰ আনন্দে গবভোব গৌব্গৃন্দব নািষা গাহিয়া এতক্ষণ অঙ্গন ভোলপাড় 
কাঁতেছেন। এবাব কি জানি ভাবিষা নৃত্য সংববণ কাঁরলেন। ধাব উদাস কঠঠ 
কাঁহলেন, “দ্যাখো, আজ ষেন কীর্তনেব আনদ্দ তেমন জমে উঠতে পাবছে না। কাৰণ 
কি বলতো ৮" 

ভত্তেবা নতঘস্তকে নীবব হইষা দাঁড়াইয়া আছেন । 
প্রভু কহিলেন, “আমাব হুদষণ্ড আজ কেন যেন বড় উদ্দ্রান্ত হযেছে। আলন্দেব কোনো 

সাডাই জাগছে না। নিশ্চষই শ্রীবাসেব ঘবে কোনো দুখ বা শোকে ছাযা পড়েছে 1” 
প্রবাস কবজোডে তাড়াতাড়ি আগাইযা আঁদিলেন । ননন্দ্রমে কাহলেন, “নানা 

প্রভু, তৃমি যেখানে স্বষং উপস্থিত হয়ে কীর্তনেব আনন্দধারা বইয়ে দি, সেখানে আবার 
দুইথ শোক কি আসবে? তুম কীর্তন আবাব শব কল প্রড় ॥ 

কষেকি ভ্ এবাব সংবাদাঁট ভাঁঙলেন। কবুণ কণ্ঠে জানাইলেন শ্রাবানে; এক 

পুর লোকান্তবে গিষাছে। প্রভু সখেদে প্রশ্ন কাবলেন “একি অন্ভুত কা । কেউ 
আমাষ এ সংবাদ জানায়াীন। কতক্ষণ জাগে এ বিপদ ঘটেছে ৮ 

ভানানো হইল, প্রাষ জাডাই গ্রহ জাগে ছেলেটির ঘত্যু হইদাছে। প্রজ্ল কদভনি 

অশ্রুযারা। জাঁদষা কহেন, "আমাল জনা পূতরশোক ভুলে যায় এমন লব ভা 

আম কোন প্রাণে ছেড়ে যেতে পাববো 1” 



৪৩৬, ভারতেব সাধক 

প্রভ্ব ব্দ্দন সোঁদন যেন আব কোনো মতেই থামতে চাষ না। 
ভন্তেবা নানমষে তাঁহাব ঁ দকে চাহিষা আছেন, আব ভাবিতেছেন, হঠাৎ প্রভু সঙ্গ 

ত্যাগের এীক এক ইঙ্গিত দিলেন? তবে কি গাহ্থ্যি আশ্রম ত্যাগ করিবেন 2 এ প্রশ্ন 
তাঁহার অন্তবে কেন জাগে? ভাবষা তাঁহাবা কোনো কুলাকনাবা পান না। 

মৃত ছেলোটকে এবাব «মানে নিবাব উদ্যোগ চাঁলতেছে। আত্মপবিজনেরা সবাই 
শবাধাঝাঁট ধাবস্া দণ্ডাবমান। শোকেব ভাবে সাবা গৃহটি থমথম কবিতেছে। প্রভ্য 
এসমবে এক অপূর্ব লীলা উদঘাটন কবিলেন। 

মৃত গিশুকে ডাঁকিঘা কাহলেন; “বস, শ্রীবাসেব গৃহ ছেড়ে কেন থাচ্ছো তা এক- 
বাব বলতো ?” 

প্রাথহদন দেহের নিস্পন্দ ওজ্ঠাধব ধীবে ধীরে কাঁপা উাঠল। শিশু উত্তন 
দিল, গ্রভু, এদেহে বাদ ক'বে গ্রীবাস পণ্ডিতের ঘবে যে প্লেহ ও আদব আপ্যাধন 
পাবাব কথা নার্ঘ্ট ছিল তা পেযোঁছ-_এবার বিধির নিবন্ধ অনুযায়ী নূতন আবাসে 
আম চলে যাঁচছি। সপার্ধদ তোমাব চবদে আমাব প্রণাম বইলো | চবণে বাদ অপরাধ 
ক'বে থাঁক তা মার্জনা কবো প্রভ1” 

কথা কাঁট বাঁলযাই মৃত শিশু একেবাবে নিশ্চপ হইয়া গেল । পরাণ্ডতগহেব লোক- 
জন ও ভন্ডেবা চাঁধাদকে দণ্ডাযমান--মৃত শিশুব এই উীন্ত শনবা সকলেব বিস্মবেব 
অবাঁধ বাঁহল না। ধিন্মযেব ঘোর কাটিধা গেলে তাঁহাবা বাঁঝলেন যে, জীবন ও মৃত্যুর 
ভেদবেথা তেমন কিছ নয । আব সর্বশীল্তিগান্ প্রভুর কাছে যে কোনো ঘটনাই অজ্ঞাত 
নয, কোনো কার্যই অসম্ভব নগন--এ তত্তীটি অলৌকিক লীলার মধ্য দিঘা সৌঁদন 
পাবিস্ফুট হইযা উঠল । 

শ্রীবাসগহেব নবনাবী সকলেবই অন্তর হইতে শোকের ছায়া সৌঁদন প্রভুব কৃপার দূৰ 
হইয়া যাষ। তাঁহাব চবণতলে ছহুটিয্লা আলিরা তাহাবা বালিতে থাকে, “গভু, জন্মে 
অন্মে ষেন তোমাব এই চবণ পাই, আর গাই তোমাব প্রাতি অটুট প্রেমভন্তি 1” 

পল্টহীন প্রীবাসের কাছে নিজেকে প্রভু এবার সীপযা দিলেন-_ 
প্রভু বোলে “শুন শুন 

শ্রীবাস পাঁডত । 
তুমি তো পকল জান 

সংসাব চবিত । 
এ সব সংসাব দুঃখে 

তোমাব ক দাষ। 
যে তোমাবে দেখে সেহো 

কভু নাহি পাব । 
আম নিত্যানন্দ দুই ' 

নন্দন তোমার 
চিত্তে তুমি কিছ; ব্যথা 

না ভাবিও আব । 
দত আনন্দ কলরব ও হাঁবধরীনতে সোঁদন তখন 1দউমণ্ডল পাঁধপুবিত হইবা 



শ্রীস্রীগদাধর পণ্ডিত 

নিমাই পশ্ডিত গধাধাম হইতে ফাঁবয়া আসষাছেন--কিন্তু এ যেন একেবাবে নতুন 
মানুষ । কুটতাঁ্কক সেই ধিদ্যাভিমানী অধ্যাপক আজ যেন আব তাঁহাতে নাই। 
ঈশ্ববপৃবীব মহামল্ত গ্রবণে তাঁহার বৃপান্তব ঘটিযাছে ) কুপাদপন্মশনঃসৃত ভাগ 
আজ যেন তীহাব সর্বসন্তাকে কোথা ভাগাইয নিতেছে। মুবলীধব কৃষীকশোবেং 
সাক্ষাৎ পাইষা নিমাই কৃতকৃতার্থ হইযাঁছিলেন ৷ কিন্তু সে ভূবনমোহন শ্যামসগ্দবব্প 
চাঁকতে আবাব কোথাষ সাঁববা বাধ * “কোথা কৃষঃ কোথা কৃষ্ণ" বলিযা নিমাই কাঁদিযা 
আকুল হইতেছেন। 

নবদ্বীপ ভন্তগোষ্ঠীতে সাড়া পাঁড়ষা গেন-_অধ্যাপক শিবোগাঁণ নিমাই পা্ডহের 
মহাবপান্তব ঘাটধাছে। কৃষ্প্রেমবসে উচ্চলিত ভত্তগণ সকলে মিলিযা গবাধামেন লহস্য 
শুনিতে আসিলেন । নিমাই কটা প্রন্কীতদ্থ হইষা তাহাদিগকে বাললেন। মাগণ্নী 
কলা শরাম্বব র্ষচাবীব গৃহে [তান সব কাহনপ সাবক্হাবে গববৃত কাঁববেন। 

নিমাইকে ধঘাবষা বাঁসলেন ) কিন্তু কাহিনী বর্ণনা কাঁধবে কে? ভাবাবহবল নিমাই 
ধকোথা কৃ হা কৃষ' বাঁলষা প্রেমানদ্দে মুছিতি। অশ্রু-্পুলক-স্বেদ বম্প প্রীতি 
ভাব মহাপ্রোমকেব দেহে বিকশিত হইয়া উাঠতেছে । সমবেত ভন্ত ও পাণ্ডতদেন নযনেও 
প্রেমাশ্রুব ধাবা 
ইতিমধ্যে এক 'বাঁচন্র কান্ড ঘাঁটল ৷ গৃহকোণে লুন্ঞাঁ়িত থাকিষা এক পনম বৈধব 

আঁভাঁনবেশ সহকাবে 'নিমাইব ভাবাবেশ দোঁথতোঁছিলেন । প্রেম-ভাঁতব এই প্রবল বসতে 
ভাঁিয়া গিষা বখন তানও মৃত হইযা গিবাঁছলেন | বহুক্ষণ শা্ইতি থ্াকিবাব 
পর সধাবও ফাঁবিধা আসিষাছে। পবম ভাগবত তাই অকস্যাধ কাদযা উঠিযাছেন ) 

উৎকর্ণ হইয়া নিমাই শুনিলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন কাঁবলেন, নিভৃত গৃহকোণে 
কে এমন অধীব হইযা জন্দন কাঁবতেছে* শর্াম্বব ব্রহ্ধসবী শাঁবনন্য আনাইলেন। 
“আব কেহ নষ, এ তোমাবই গরাধব 1” 

প্রাণাপ্রষ গদাধবকে নিমাই আ'লঙ্গনাবদ্ধ কাবিলেন। বাপপনূল্য কষ্টে গ্রহ কি 
লাগিলেন_-গদদাধব। তোমবাই সূকীতি কাঁবযাছ। শিশকাল হইতে কৃভীশতে 
তোমাব অবিচল নিষ্ঠা । আব দেখ-আমাব জন্ন তা আমি বৃধাই ক্টাইনহ। 
অমূল্য নাঁধ নিজ দোষে আম হাবাইযা বাঁদবা আছি” ভূতে গ্িইল নিই 

উচ্চৈঃ্ববে কাঁদতে লাগিলেন। “কোথা তোমার কৃষ্ণ! বন্ধ্গণ-তোমরা আময় 
তাঁহাকে আনিয়া দেখাও !” এ কি অদ্ভূত আর্ত-কুফণ বিবহেব এক পাদ উন্মল্যা | 
ভন্তগণেব বিন্মষেব আব পাঁবিসীমা বাঁহল না। গনাধব প্রণের নিন দড়ইয়া 
ধাঁবষা সাদ্হনা দিতে লাগলেন! তাঁহার হদষে আদ্র অপার সন্তেযে সধাধায 



৪৩৮ ভাবতেব সাধক 

ক্ষাঁবত হইতেছে । সতীর্থ, আবাল্যসূহদ্ মাই তাঁছাব পবম গপ্রশ্ন | কৃষ্ণভীন্ত বসাধনে 
বসাঁধত-এই বূপান্তাবত নিমাই আজকার দিনে তাঁহাব জীবন-সর্বস্ব হইঘা উঠলেন । 
গ্রেব আজ গ্রেষ হইয়া উাঠন, প্রাণগ্রভুবৃপে শক্লোদ্বব-গৃহে দরঁডিইযা আজ তাঁহাব তান 

প্রীতচ্ঠা কাঁবলেন। স্বীয় জীবনবেদী হইতে গবাধবেব এই পল্জ্য বিগ্রহ ঘণকালেব তবেও 
কোনোদিন গ্ছানচ্যুত হয় নাই । গোঁব গরদাধববৃপেই নবন্ধীপে প্রেমের ঠাকুব এ্গৌবাঙগ- 
দেঁব প্রকাশিত হইলেন । 

নবহাব, মূবার। 'িবারন্দ গ্রভীতি গৌব্ভন্ত আদি পদকর্তাদেব বর্ণনাভাঁদতে, 
তাঁহাদের কাব্য-আলেখ্যে এই গৌব গর্দাধরের রসঘন যুর্তি উদ্ভাঁসত হইল্লা উঠিযা?ছল। 
গৌবাঙ্গভজনের প্রথম পাদে- বিশেষত নবদ্বীপলগলায় এই গৌব গদ্বাধবের আনদগত্যই 
আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে । গোৌঁবীদাস পাঁণ্ডিত প্রভৃতি দিত্যানন্দ উপাসনার প্রবর্তন 
কাবধাঁছিলেন, 'কদ্তু ইহাব প্রাক্ পর্যারে শ্রীগৌবাদ ও গদাধবেব প্রেমলীলাই 
গৌঁবভদ্রদের প্রধান উপজীব্য ছিল। 

নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্যেব ভাবাম্বাদনেব এই প্রেমমধূব আলেখ্যটি ঠাকুব নবহাবি 
সরকারেব তুলিতে অপূ্্ব হইবা ফুটিয়া উাঁঠযাছ্ছে। 

প্বব আবেণে ভ্রিভঙ্গ 
হৈয়া বছে। 

পাত বসন আব সে 
মুবলা চাহে ॥। 

প্রির গদ্দাধবে ধাঁবয়া 
নিজ কোলে । 

কোথা ছিলা কোথা ছিলা 

গদগদ বোলে ॥ 
ভাব বৰ পাঁণ্ডিত 

বহরে বাম পাশে । 
না বুবায়ে এহ বহ্ছ 

নবহাব দাসে ॥ ( ভীন্ত নড্রাকব ) 
প্রভু একান সম্ঘদ, গৰম ভাগবত ম্বাবি গৃপ্ত গৌবাঙ্গপ্রেমেন আধাবব্পী 

গ্রীগনাধবের এই মোহন ম্যার্তাটকে আঁষ্কত কাররাছেন-_- 
গদাধব অঙ্গে পহ' অঙ্গ ?ঘলাইযা, 
বঙ্দাবন গুণ গান বিভোব হইবা ॥ 

ঘ্রাঁচিতন্য বসতত্েব মবমী ব্যাথ্যাতা স্ববৃপ দামোদবকে বাঁলতে হইবাহে-- 
শ্রীগোঁবাহ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধব ও শ্রাবাসই পণ্তত্ ( গোঁব গণোন্দেশ দরীপকা-_ 
কাবকর্ণপৃব )1 

ভাগবতপ্রেমেব উদ্মাদনাব কথা ভন্তগণ ধানধাছেন, কৃষ্ণ ?ববহেব অষ্টপাত্তক 'বকাব 
লক্ষণও তত্তঃ তাহাদের অজানা নাই। 'কল্তু নিমাই পাঁডত আজ সেই প্রেমোদ্ন্ত- 
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তাকে জীবন্ত কাঁবয়া তুলিষাছেন ৷ তাঁহাব জীবনে জাঙ্জ মহাভাবের প্রত্যক্ষ প্রকাশ । 
নিমাইব গৃহে তাই ভক্তদলেব এত আনাগোনা । 

পবম বুপলাবণামধ গবাধব শৈশবকাল হইতেই সহজ ভীত লইযা জন্দগ্রহগ 
কাবযাহেন-সতীর্ঘ হইলেও বরসে 1তাঁন নিমাইব ছোট । কি ধেন এক অজ্ঞাত, বাস 
আকর্ষনে চিবকাল তান এই প্রতিভাধব সুহদেব চচবনূগামণ হ্যা বাঁহবাছেন। 
শচীদেবীব কুটাবে এবাব ভল্দল পাঁত্মীলত হইতে থাকে । গন্তু গরাধবের সেখানে 
দিবাবাতই অর্বান্থীত। ভাবোন্মাদগ্রস্ত নিযাইব 1পছনে পিছনে থাঁকযা দতরক গ্রহবাধ 
তান তাঁহাকে সর্বদা বক্ষা কাঁববা চলেন । 

কৃষাবরহসন্তপ্ত নিমাই একাঁদিন কাঁদিয়া আকূল-সাবাদিনই ভাবাবেশে উন্মত্ত প্রায়। 
শচাঁদেবী ও গদাধব উভষে 'মালিবা তাঁহাকে কোনোনরমে সামান্য কিছ আহাব কবাইয় 
আনিষাহেন ৷ এইবাব নানা প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে সস্থে কৰা হইতেছে । প্রেমোন্ত্ত 
নিমাই কেবলই গর্দাধবকে প্রশ্ন করিতেছেন, “খদাধব, বলতো আমাব মুবর্লীধব কৃ 
দেখা দিপা আবাব কোথাষ অন্তাহতি হইলেন? নাগ 
বল।” গরাধব কি কাঁববেন? সাম্্বনা দিবাব জন্য তাড়াতাঁড় উত্তব 'দলেন, “ক 
তো তোমাব হার মধ্যেই আছেন । কেন তুমি উতল হইতেছ 2 সেইখানেই বে তোমার 
চিঠিটা? আব যায় কোথাষ? ভাবাবিষ্ট নিমাই তং্খাও নখ দিযা বক্ষ 
বিদবাবণ কাঁবতে আবন্ভ কাবিলেন ! গর্দাধব ুস্তব্যস্তে ছটা গিষা তাহার হস্তখানি 
সঙোবে আকর্ষণ কাঁরলেন। নথাঘাত জর্জীবত বক্ষ হইতে তখন শোণিত ক্ষাবত 
হইতোঁছল। 

নিমাই এখন নবদ্ীপেব ক্ষ ভক্তমণ্ডলীৰ প্রাণকেন্দ্রবুপে আধাঠিত । দিকে দিকে সাড়। 

গাঁড়যা গিষাছে- প্রভু শ্রীগোবা্গদের নবপ্রেমধমের প্রব্তকিবৃপে অবতার্ণ হইয়াছেন । 
শ্রীবাসেব আগিাষ তাঁহাব ভূবনমোহন নৃত্য-গীত, অপবূপ প্রেমে আর্ত নূতন ভাবমঘ 

জীবনধাবা উতদাবিত কবিতেছে, ভাঁভধর্মের প্রাবন বহাইতেছে | বহাবাছিত কক্প্রেদ এখন 

আব কাঁঞ্পত বস্তু নয়-_কম্পতব: শ্রীগৌবাঙ্জেব দর্শন স্পর্শনে জীবদেহে তাহা উদগত 
হইতেছে । পরক্তণ বাসদ ঘোষ সেই কবুণাঘন সন্তাব প্রশাস্ত গরাহিযা লাখযাঘেন- 

আমাব পবশমাঁণব 
কি দিব তুলনা! 

কলাষত জীবগণে 
পবশমাণ গৃণে 

নাচিযা গ্যাহবা হৈল দোনা ॥ 

গরদাধব এই স্পর্ণমাণব দব্যস্পর্শেধ ভিখাবাঁ। যে সহতেশটবেলে প্রদ্থ টা 
কৃষপ্রেমকে উতসাবিত কবিধা দেন৷ তান তাহাই চাহ ফাশিতছের । দিবনন 
তান ভাবাঁব প্রভুব পেবাধ ব্যাপ্ত, তাঁহাব ঘান 'ভোব্ডা জাহাযা ৭ 
লানাননে না যে জাবাত নাদের শেষে শ্রান্ত দেহে ভাঁহাব পন 
তাঁহাকে 'নদামন ইইতে হব) কিনতু প্রত্ুব শা সাবিত কষপ্রেম ভি চাহতে 
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তাহাব সাহদে কূলায় না। অন্তরেন আঁভলাষ বুদ্বদেব মতো অন্তবেই মিলাইবা 

৮7, কীর্তনের শেষে শ্রীগৌবাঙ্গ স্বগাহ ফাবিয়াছেন । গদাধব 
পাথা লইঘা তাহাব ব্যজনে লত। অকদ্মাৎ দুই ছাস্তে প্রভুব পদ ধাবণ কাঁবিধা তিনি 
ন্দন কাঁবতে আবম্ভ কাঁবলেন। 'বাস্মিত হইবা গৌবাঙ্গদেব উঠিরা বাঁদশাছন। 

[জিদ্াপা কবিলেন, কেন এই ভ্রচ্দন ৮ গদাধবেব সব প্কোচ শৃহূর্ত মধ্যে অপসত 

হইযা গেল । ভীন্ত গদ্গ কণ্ঠে বাঁলবা উঁঠিলেন, “প্রভু, তোমাব কৃপাসগ্াবিত কৃষ- 
প্রেম প্রাপ্তিব ফলে কত ভন্ত উদ্ধাব হইবা গেল। শহ্দ হতভাগ্য আমিই 1ক শুধু বাঁচত 
হ্যা থাঁকব %১ 

প্রাতগ্রীত প্রদত্ত হইল । আনন্দোজ্জবল হাঁস হাসনা প্রভু কাঁহলেন- গিদাধব, কাল 
প্রত্যুষে গঞ্গা্লানেব কালে এই কষ্কপগ্রেম তোগাতে সপ্চাবিত হইবে । দ্লানান্তে উঠিঘাই 
বূঝিবে এই বহু গানশ্থা গ্রাগর্থত +দব্য বন্তু তোমাতে উপজিত হইয়াছে ।” 

নরেশ অনুযায়ী গদাধৰ গ্রত্যুষে জাহ্বীব জলে আদা নামিলেন। স্নান কাঁববা 
মানত এক অলৌকিক আঁভজ্ঞতা । দেহ গন গ্রাণ অকল্মাথ এক আনির্বচনীব প্রেম-পুলকে 
আঁভাসািত ছইয়া গেল। সমগ্র দেহেও তাঁহান অপূর্ণ প্রেমাবকাব ও আনন্দেন ঢল 
নামিযাছে। স্বভাবভন্ত প্রোমক গদাধন আজ অদ্বাভাবক দিব্য প্রেণেব ভাব সাঁহতে 
পাঁবতেছেন না। চৈতন্যমঙ্গল 'লাথযাছেন-- 

আঁত হ্ষ্ট মনে প্লান কাঁন গন্গা ভ্রলে । 
প্রেমেতে অবশ তনু টলমল কনে ॥ 

ভন্তগণসহ প্রভু পিড়াষ বাঁদষা আছেন । সকলে দেঁখিতেছেন কৃষপ্রেমে অশাব্ট 
সাঁভুক বকাঝগ্রস্ত গদাধন শিণ্র টালতে টলিতে অগ্রসন হইষা আানিতেছেন । দেহ 
পুলকা9ত, দুই নষন অবহণনাগে বাত, আনন্দাগ্রবে ধাশায় পর্ঘদেহ দিনত হবা 
যাইতেছে । গললগ্রীকৃতবাস হইযা গ্রভূর সম্মুখে গদাধব পার্টাঙ্গে প্রণান কবিলেন। 

শ্লীগোবান্দেবেব আনন্দের আব অবাঁধি নাই ।1ল্মতকণ্ঠে কাঁহলেন; “দক গদাধসঃ তোমাৰ 
প্রার্থত ধন কি তুঁগ আজ পাইলে ?" গদ্াধব ভখন আনবণ্চনর কৃষপ্রেমে ভ'পৃব- 

তাঁহাব বচন দাঁবতেছে না। শুধু প্রেমাএ্রযুন বন্যাধাবান গান প্রভুন চস্ণ দিম কবিতে 
লাগিলেন । পার্ধদগণসহ প্রভূ বঁঝলেন, গদাধব আজ মহানদ্পদেন আঁধকান্দ হইবাছে। 

শ্রীবান অঙ্গনের কীর্তনানন্দ ও নামবসেন ধালাল্লোত হুমে নবদ্বীপেব পথে পথে, 
জাহুবীব কুলে কূলে ছড়াইয়া পাঁড়ল। খুব হইল ভাত প্রেমের বলোচ্ছল গ্রবাহপথে 
প্রীগৌবাঙ্গেধ লীলা । এই লীলাব অন্যতম গ্রেষ্ঠ পাঁবকব গফধাধন 'গ্র- এই গ্রেমনাট্যেব 
প্রধান দনুধব ও সেই গৌবগতগ্রাণ মহাপ্রোমক প্বুধ। 

প্রভুব তখন কৃষপ্রেমে নবজনদবাগ ভাব । নবোঢাব আনন্দে, িবহেৰ উতক্ঠায় 
তাঁহাব দিন আঁতবাহিত হব 1 গ্রদাধব তাঁহাব সঙ্গে পদে থাকেন৷ কখনো ভাবাবল্ট 
হইব প্রভূ সখীজ্ঞানে তাঁহাকে ডাকিঘা বাঁলতেছে--“সথী ! সংবাদ পের্াছ়াছে কৃষ: 
জাঁদতেছেন। তুম আমার পুজ্প আভবণে ভূঁবিত কব-_বাসবসঙ্জাব আযষোজন কই” 
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গনাধব প্রভুব ভাব বাীবষা তাঁহাকে সাঙ্াইতেছে। পৃপচন্দনে দেবদুর্ণভ বুপ অপবপ 
হইবা ফুঁটিবা টীঠতেছে । আবাব কথনও ভাবেক পট-পবিবর্তন ঘটে | দাঁধত- শ্রীকৃকের 
একাত্মকতাব প্রভুব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আবেশ স্ফাবিত হব! বনমালা গলায পন্ষা নবনটবর 

বেশে প্রীগৌবাঙ্গদেব কীর্তন-নর্তনে অগ্রসল হন । গ্রাণাপ্রধ শবাধবের হস্ত ধাপ কাঁবতেই 

তাঁহাব পর্বসন্তাষ মহাপ্রেমব পৃলকপ্রোত সঞ্জাবত হইযা যাব । ভডগণন দিত 

তাহা নববঞ্পাবনের ব্য স্মৃতিকে উনাবিত কাযা দিত 
নবহবি ভুজে আব ভুদ্র আবোপিবা । 
শ্রীবাসেব ঘবে নাচে বাপশবনোদিষা ॥ 
গৌবদেহে শ্যাম-তন: দেখে ভঙগর্ণ। 

গদাধব বাধাবূপ হইলা তখন ॥ 

নবদ্বীপে তখন গৌবাঙদেবেব লীলাপট ধবে ধাঁবে উত্তোলিত হইতেছে । শু 

একাঁদন ভাবাঁবঘ্ট হইয়া শ্রীবাসেব গৃহে গিষা উপাঁচ্ছিত। ঠাকরঘবের দ্বাব বধ কাল্মা 

শ্রীবাস পাঁণ্ডত ইছটদেব নসংহদেবের পজাষ আভীরাবস্ট, এমন সমবে শ্রীগৌনাদেব 

তথাষ প্রবেশ কাবলেন। শ্রীকৃষ্েন আবেশে সর্বসত্তা টলমল ঝাঁবতেছে-প্রনু ণ্ভীব 

পাদবিক্ষেপে বিফুখট্রাব উপব 'িষা উপাঁবন্ট হইলেন । আদেশ প্রসাবত হইল, “ভ্রীবাস 

জাহ্বীব জলে আমাব আঁভষেক কব।” সোবগোল শীনষা সকলের সে পদ্ঘ,ও 

আসিযা উপাস্থিত। আজ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইযাছে, তাঁহাব প্রাণাগ্রম নিমাই, 

পবমশ্রেষ গৌবাঙ্গদেব আজ আপন "দব্য মহিমা স্বমুখে ঘোষণা কাঁবতেছেন। 

গদাধব প্রভুকে পৃজ্পাভবণে দাঁদ্জত কক্লেন । চাঁচব কফেশে মোহনচৃভা বাঁধা 

তাহাতে সযতনে মালা জড়াইষা দিলেন । চগ্দন। অগরঃ কর্সর ও কেশ প্রজুব দেহ 
সুবাসিত কবা হইতেছে । আব ভ্তকণ্ঠেব স্তব ন্তুতি উদ্শীত হইতেছে । পদাধনো 

মনে পাঁড়ন, এই কি আমাদের সেই নিমাই, বিদ্যাব অভিমানে ল্যাযশঃসেলে কি প্রশ্ন 
তঁলষা ছাত্রাবন্থাব তাঁহাকে বিব্রত কাঁবষাছে, নর্ধ কর্মে দর্বাবদ্থাষ অন্তবঙ্গ দজদং লোন 

গদাধব ইত্হাবই অন:গমন কাঁবষা আঁদষাছেন | ই'হাব প্রকৃত তত তখন তহব হন্ঘতন 

হয নাই। আবও মনে পড়ে, এক সমযে নিমাইব দাঁহত গরাধব শ্রীজন্ৈতৈঃ সম্মান 

হইযাছিলেন। আচার্যপ্রববকে তধকালে তিনি বাঁলতে শুনেন, লিদাই নন বছি 

অহ্পাঁদন পবেই তোমবা তাহা উপলাব্ধ কাবতে পারবে । বিচ্ভু ভীন তে এন পাদ 

বস্তু কে তাহা তখন ধাবণা কাঁবতে পাঁবযাহল দৌটন থরনর্ভ নিনই হম 

সপ্তাবিত কবিষা গনাধবকে বূপান্তুনিত কাঁববা দিবাছেন। তডকান অস্াল্ল দে দিলে 

অলোৌকফিকত্বকেও যে ম্লান কবিবা দিযাছে! 
দিব্য আবেশগ্রস্ত নিমাই অত্ঃপব গ্রন্তীতঙ্থ হইলেন । শ্রীবাসের লিক ছাই 

ধাঁবে ধাবে কাঁহতেছেন, “পণ্ডিত, আমি এ কোথা আদিনহি? অনিকি দ্যান 

লাম£ আমি তো এখনে কোনো চাগচল্য প্রকাশ বাহ নই । শ্রী নপলাধা 

পাঁণ্ডত পবস্পবেন মুখ চাহবা শৃহু একবাব মূচাঁক হাদিলেন নাহ। 

শ্রীবাস অন শ্রীগৌবাদ্েব লদনাপটথানি ধারে ধানে উদ্েটিত হই 
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অন্যতম গ্রেন্ঠ পার্ধদ গদাধবেৰ ভূঁমকা তাহাতে অপন্যসাধাবণ । প্রভূ কর্তৃক প্রেমর্ান 

দণ্ডাবিত হইবাব পৰ হইতে তাঁহাব কীর্তনানক্দেব নিত্য সহচব দতাঁন । গনাধব 'িগ্লেব 
প্রাণেব পিপাসা যেন শান্ত হইতে চাধ না । কোথা বেন ?ি এক রত উদ্যাপন অপর্্ণ 
বাহক্লা গিযাছে। গৌবাঙ্গভন্তব্েব মধ্যে অনেকেই সদ্গুবুব নিকট মধ গ্রহণ কাঁবধাছেন, 
ল্যানাদ্টি ভীন্তদাধন গথে তাঁহাবা প্রহজে অগ্রসর হইতে লমর্থ । কিন্তু গরাধবেব তো 
গুবুকবণ আক পর্যন্তও হইল্লা উঠিল লা । কোথাব দেই শ্রা্ৃ্ক প্রোবত সদুগবে বাহার 
উপর "তান অধ্যাত্বপথেব সমন্ত ভাব 'নাঁধচাবে ছাড়িবা দিতে পাবেন? ঘিগ্র পণ্ডিত 

[কিছুটা মনেৰ অগাভ্তিতে দন ঘাপন কাবতেছেন । 
ইতঘধ্যে গৰাধব গিশ্রেব পর পুহাদ্ নূকুদ্দ ওঝা একাঁদন তাহাব নিকট আ'দবা 

উপা্থিত। ম.কুন্দ তাঁহার বড প্রর অনূচব | নবদ্বীপেব বেখানে বাহা ঘটুক গরাধবকে সে 
সংবাদ তংক্ষণাৎ না জানাইলে ধুব:ল্দের চলে না । তান নংবাদ দিলেন, নগবে এক গ্রে 
বৈফবেব আগমন হইবাছে ৷ লাম প.ণ্ডরাঁক 'বদ্যানাধি- চট্টগ্রাম অগ্চলেব এক প্রভাবশালী 

বৈষব আচার্য। 'তাঁন গুকূন্দ ওঝার জ্বদেশবাসী, তাই ভাঁহাব তত তান দাঁবশেষ 
অবগত আছেন । এই পবম ভাগবতের গ্রেমবকাবেব কাঁহনী বড়ই বিদ্মবকব | 

পাঁণ্ডতেব হৃদয় উন্লোসে নািরা উঠল । এই বৈধবগ্রধানেব নাম যে তাঁহাপা 
শ্রী্গৌবাঙ্গদেবের মুখে দম্প্রতি বহবাব শঠীনযাছেন । গনাধবেব মনে পাঁডল, সামান্য 
ধিছ্বাঁদন পূর্বে শ্রাগোৌবাঙ্গ শ্রাবাস অঙ্গনে নৃত্য কাবিতে উঠিরনা এক অভাবনীর কাণ্ড 
কবিলেন। “কোথায় ভুমি পূস্ভবীক, কোথায় আগাব বাপ- আমান প্রাণ, বন্ধু” 
এই বাঁলষা প্রভু গ্রেমাঁব্্ট হইবা কাঁদতেছেন, গদাধব প্রভৃতি ভন্তগাণেব বিস্মবেব আনু 
নাই। নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পার্ধদগণ থাকতে কাহাব জন্য প্রন এই 
আর্ত? আবেণ তিরোহিত হইবাব পর প্রভূব বাহ্যজ্ঞান 'ফাঁবধা আসল । ভন্তগণ 
তখন চাঁপিবা ধাঁবলেন, প্রভৃকে প্রকাশ বাঁবতে হইবে পূম্ডবীক নামে কোন পবম ভন্তেব 

নাম ধাঁবযা তান আজ এমনভাবে বীদতে ছিলেন । 
শ্রীগৌবাঙ্গদেবকে সর্ব সমক্ষে পু্ডবীব বিদ্যানাঁধব পাঁবচব উদঘাটিত কাঁতে হইল । 

তিনি বাঁললেন, তাহা “পদুডবাঁক বাপ” এক আত দুল'ভ বন্তু। প্যণ্ডবীক দিদ্যা- 

নিধিব চাঁবন্র পবম অন্ভুত-_তাঁহাব নাম শুনলেও লোকে পবম পাঁবর হবা। পোশাক 
পাঁবচ্ছদের হাবভাবে 1তাঁন এক ?বষবা গৃহস্থবুগে প্রাতভাত হন) সহসা তাঁহাকে এক 
মহাবৈষ্বলুপে 'চাঁনধা লইবাব কোনো উপাষ নাই । চট্টগ্রামের এক বিখ্যাত আচা- 
বংণে ই'হাব জন্ম, বৈধব আচাব ও ভন্তীনষ্ঠা ইনি অভুলনপব-_ 

কৃষ্ণ ভান্তসম্ধু মাঝে ভাসে 'নিবন্তব । 

অগ্র-কম্গ-পঃলক বোণ্টত কলেবব ॥ 

গঙ্গায়ান না কবে পাদস্পর্ণ ভবে । 
গঙ্গা দবশন কবে নাশিব সমবে ॥ 

পস্ডেবীক বিদ্যানাধ 1দবাভাগে কেন গদ্দা দর্শন কবে না, তাহাবও কাব প্রভু 
প্রকাণ কবিলেন। বিকু পাদোদ্ভুত গঙ্াব লোকে দন্ধধাবন, কেণ-দংক্কাব, গারমার্জনা 
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কবে। ইহা দৌখয়া বিদ্যানিধি মহাশষেব হাদষ বেদনাহত হব। তাই দিশাকালেই 
তান গ্দাদর্শন কাঁবতে বাধ্য হন। এই পবম ভন্তেব নক্গে সাক্ষাতেব জন্য প্রভূ উংকষ্ঠাব 
সীমা নাই। সকলকে অনলয় কাঁবষা কাঁহতে লাগলেন, ই'হাকে না দৌথ্যা তাঁহার 
লখেশান্ত অন্তাহত হইন্লাছে, ভক্তথণ যেন এই পম ভাগবতকে আকর্ষণ কাঁব্ঘা নবদ্ধণাপে 
সত্ব আনযন কবেন। 

মুকন্দে ওবাব সংবাদে গদাধব বাঁঝলেন, প্রভু যাঁহাব জন্য উদ্দিগ্ন ও অপেক্ষমান, 
সেই পদণ্ড্বীক বিদ্যানাধই নবদ্ধীপে আজ আকার্ধত হইগ্লা আসযাছেন | এমন দুর্লভ 
বস্তু দেখিতে আব বিলম্ব কেন? মূকূন্দকে সঙ্গে কাঁবযা গনাধব সত্বব এই বৈষব 
আচার্ষেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন | কিন্তু প্রথম দর্শনে তাঁহাকে যেন হতাশ হইতে 
হইল। এতো বিষষ বিবন্ত পরম বৈষবেব বৃপ নব, এ যে এক চবম বিষয়ানুবত্ত, বিলাস- 
পবায়ণ ব্যান্ব নিকটে মূকদন্দ তাঁহাকে আনষা ফেলিযাছে । 

পণ্ডেবীক বিদ্যানাধি মহাশষ বহু সেবক ও ব্রাহ্মণ সঙ্গে কাঁবয়া নবদ্বীপ ভ্রমণে 
আঁসষাছেন। জীকজ্রমকপর্ণ পাঁববেশে এক বাজপদুঘের ন্যাধ [তান সমালীন। দেহে 
বহযমূল্য জাঁবপাড়যযন্ত বস্ত্র জড়ানে। । যে উজ্জ্বল 1পতলেব পালস্কাঁটতে বাঁসষা আছেন 
তাহাব উপবে বাঁঙন চন্দ্রাতপ । শধ্যাব উপবে সংক্সত্ন পট্টবাসেব ঝালব দেওষা উপাধান 
চাবাদিকে বিন্যম্ত। সম্মুখে বাক্ষিত ঝকঝকে রৌপাধাব হইতে সূগন্ধী পান লইয়া 
বিদ্যানীধি দুই চাঁবাট মাঝে মাঝে মুখে প্ীবতেছন । পাণ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন সেবক 
মযুবেব পাখা লইয়া বাজন বত। আচার্ধ মহাশষেব ললাটে উধ্পদ্্দ্র চন্দন তিলক, 
ও আবাব বন্তবর্ণ ফাগ্থাবন্দ্ু দ্বাবা অলঙ্কৃত। কেশদামে সংগন্ধী আমলকী তৈলের 

সূরাভ জাঁড়ত। চচ্দন। অগ্ব্ ও পুঙ্পগন্ধে সমগ্র ঘবাঁট ভাবা উঠিষাছে। 
বৈষবগৃহে এ ?ক বিচিত্র বিলাদদশ্য । পাঁণ্ডতেব মনে বড় ন্দেহ জন্মিল। ভাত- 

ধর্মেব একান্ত সাধক গদাধব নবদ্বীপে ত্যাগ বৈবাগ্য ও বিষষ-ববাভিব এক মনর্ত বিগ্রহ- 
স্বব্প। আশৈশ্ব [তান সদাচাবদ ভন্ত বৈষবদেব সঙ্গে মীশষা আসিতেছেন। স্ 

এমন ব্যাপাব তো কোথাষও তাঁন দেখেন নাই। এই বজোগুণন্পন বিলাদা 
ব্যক্তির নিকট গদাধব কেন আসলেন, এই চিন্তাই তানি এতক্ষণ কাঁবতৌহলেন । তাছাড়া 

মনে অনুভাপও হইল। 'ীবদ্যানীধ পবম বৈফব। এই কথাই [তান শ্ানবাছিলেন। 
দর্শনের পূব পর্যন্ত তাহার প্রীত গরদাধবেব ভান অটুট ছিল । কিছু দর্শনের পরে দেই 
ভাঁটুক; যে নাঁশ্চহ হইতে বাঁসযাছে। 

বন্ধৃবব মুকুন্দ ওঝা পাঁবাস্থাতাট হুনয়ঙ্গম কাঁবলেন। স্থির কাঁবলেন। এইবার 
বিদ্যানাধিকে প্রকাশ কাঁরতে হইবে। লনকষ্ঠ মুকন্দ তখন ভাগবতেব এক শ্লোক গাহিতে 
আবম্ভ কাঁবলেন। কৃষণলীলা-বনেব ব্যগরনাষ ভাঁতমাহমাবর্ণনে ইহা ভবপব। মহত 
মধ্যে পৃণ্ডবক বিদ্যানিধিব সর্বসন্তাষ এক বৈপ্লবিক পাববর্তন ঘাটবা থেল। ক 

মাহমা স্তবনেব এঁক ইন্দ্রজাল, এক অভাবনাব প্রাতক্রিবা ! 
শৃনিলেন মাত ভডিযোগেব ল্তবন । 
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নষনে অপূব বহে শ্রীআানন্দধাব । 
যেন গন্গাদেবীব হইল অবতাব ॥ 
অশ্র-, কম্পঃ স্বেদ; মুহা” প্ঃলক। হযকাৰ । 
এককালে হইল সভাব অবতাব ॥ 

গল্লাধবেব ধবস্মিত নযনেব সমক্ষে তখন এক অদ্ভূত প্রেমভাঁনব নাট্যলীলা উন্মোচিত 
হইতেছে । দৌম্য, শান্ত, পবম গন্ভীব বিদ্যানাধ এক মহাভাবস্োতে ভাসিরা 
চাঁলয়াছেন। প্রচণ্ড পদাধাতেব ফলে বলাস-বৈভবেব সমস্ত কিছ? উপকবণ ন্যস্ত, 

বিপর্যস্ত হইষা গেল । এই ভাবোন্মণ্ত অবস্থাব কিছুটা উপশম হইলে প:প্ডবীক বদ্যা- 
দনাধ মূছিত হইযা পাঁজলন। গদাধব পাণ্ডত সভয়ে অগ্রসব হইযা দেখেন, দেহে 
বিন্দুমান্্ গ্রাণেব চিহ নাই। 

গদাধবেব অন্তবে ততক্ষণে প্রবল এক অশাঁন্তব ঝাটকা উাঠযাছে। না জানিয়া এই 
মহা:গ্রমিক বৈষবকে তান অবজ্ঞা বাঁবয়াছেন ৷ তাঁহাব এই অপবাধেব মার্জনা কোথাষ? 
মূকুল্দকে ডাকষা 'তাঁন মদ্রষ্ববে অন্তবেব কথা কাঁহলেনঃ “মক্রুন্দৎ আজ তুমি আমাকে 
বীচাইযাছ । মনে মনে আম ইহাকে 'বষষী বৈষ্বজ্ঞানে এক মহা অপবাধ কাঁবতোছিলাম। 
তুম কৌশলে ইহাব প্রকৃত স্ববূণ গ্রকাশ কবাইষা আমাব মহা উপকাব সাধন কবিয়াই। 
এই অপবাধ স্খলনেব এইমান্ত উপাষ, ই"হাব নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কবা-্দীক্ষা 
গ্রহণ কৰা । নবদ্বীপেব সমস্ত বৈষ্কবদেবই গ্রুব্দ বাঁহযাছে, আগাব ভাগাদোষে ইহা 
এযাবৎসদ্ভব হয় নাই। উপযুক্ত বৈষৰ আচার্য আম খ্ীজষা 'ফাঁবতোছলাম। তুম 
সত্বব ইহাকে সম্মত কবাও । 

গদাধবেব ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভাঁত-আশৈশব শ্রীগৌবাঙ্গদেবেব অনচবনূগে 
অবান্থত সব কিছন মূকুদ্দ বাললেন । তাহার অনুবোধে বিদ্যানাধ সানন্দে গর্দাধবকে 
িষ্যবুপে গ্রহণ বাবতে সদ্মত হইদলন-- 

শহীনঘা হাসেন প.ন্ডবীক বিদ্যানাধ। 

আমারে ত মহাবজ্ সিলাইলা বাঁধ 
কবাইব--ইহাতে লন্বেহ ক নাই। 
বহ জণ্মভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥ 

বিদ্যানাধব গনকট গদাধবেন ইন্গন্ত্ গ্রহণের প্রস্তাব শানিষা শ্রীগৌবান্দেবেবও 
আনন্দের পাঁবসীমা নাই । শীঘুই এই শুভকার্য তান সম্পন্ন কাবিতে বাঁললেন * ইতি- 
মধ্যে গৃণ্ডবীক 'বদ্যানাধব সাঁহত পুতুল মিলন হইযাছে। প্রভূ তাহাব নূতন পদবী 
প্রদান কাঁবযাছেন -পুষ্ডনীক প্রেমামধি। ভন্তসমাজে এই প্রোনাধব পাবচব প্রসঙ্গে 
তান বাঁলালেন, “দখ দেখ, বাঁধ ইহাকে প্রেমভীন্ত 'বলাবাব জন্যই গ্াঁড়ষা 
পাঠাইযাছেন । 'বদ্যানাধন গহিমা বর্ণনাষ চৈতনা-ভাগবধকাব যাহা বাঁলষাছেন, তাহা 
কিন্তু শ্রীগদাধব পা্ডিতেবই অপ্ৰ“ ভাঁবসমাদ্ধিবই পাঁবচষ বহন কবে-_ 

কি কাহব আব পৃষ্ডকীকেব মাঁহমা ! 
হরাধন শিষ্য তাব--ভান্তিব এই সীমা ॥ 



শ্রীশ্রীগনাখব পণ্ডিত ৪৪৫ 

শ্রীগৌবাঙ্গদেবের নবদ্বীপলীলা ভ্রমে শেষ পর্যাষে আসযা পাঁডজ্লাহে। গ্রহ একদিন 
অন্তবঙ্গ ভ্ডদেব মধ্যে প্রকাশ কাঁবলেন-াতাঁন জক্ষ্যাস গ্রহণ কাঁববেন। একনি গৌন- 
প্রেমিক গর্দাধবেৰ নিকটও ইহা প্রকাশ কাঁবলেন। প্রাণগ্রভু চিরতবে বিদাঘ হণ কাঁলবেন। 
মস্তক মু্ডন কাবা সর্বত্যাগী সন্্যাদী হইবেন । এই দৃশ্য যে হীদয বিদাবক! গদা- 
ধবেব নযনে অশ্রুব বন্যা বাঁধ ভাঁঙিযা ছুটিল। শুধু কাঁদিষাই বাক লাভ হইবে? 
প্রভুকে তো আব ঠেকানো যাইবে না । বন্দাবনচচ্দু বলধা তান উন্মাদ হইযাতছন । 
শিখাসন্র ত্যাগ কাঁববা তাঁহাকে 'নাচ্কণ্ঘন দল্ষ্যাসীব বেসে শ্রীবন্দাবনের পথে বাহন 
হইযা পাঁড়তেই হইবে । সাহন সণ্ঘষ কাঁবযা অতঃপব গদাধব প্রভুকে বালিতে লাগিলেন 
প্রভু? তুঁম সন্ধ্যাসী হইযা বাইবে তাহাতে আমাক আসে যাষ” আম দবষবণীববও 
উদ্দাসীন বৈধব, তোমাৰ পণম্চাতে পশ্চাতে আম চাঁলব। কষ্তু তোমাৰ কথা বড় 
অন্ভূত। শিখাসত্র পাঁব্ত্যাগ কীবলেই ক কৃষ্ণ মীলবে ? তোমাব মতে ফি গৃহচ্ছ 

বৈষ্ণব কেহই নাই? মাথা মূণ্ডন কাঁবলেই পবম প্রাপ্ত আসিবে তোমার এই ঘত তো 
মোটেই বেদের মত নয 1 তাছাড়া তুম কেন বৃঁঝিতেছ না- তুম গহভ্যাগ কলা মাই 
শচীমাতা দেহত্যাগ কাববেন । কেন তুমি এমন ঝাঁরষা জননীবধেব ভাগ হইবে ৮ কিন্তু 
প্রভুব সত্কল্প টালল না। ভভ্তদূলকে তান বুঝাইলেন, কৃষের বব'হানলে তাঁহাদ দেহ, 
মন, প্রাণ পাঁড়ষা নিঃশেষ হইযা গিষাছে-_-এ ভদ্মবাশিকে গৃহে আবদ্ধ কনিষা বাখিষা 
কি ফল প্রভুব সন্ন্যাস গ্রহণ তাই আনবার্য' । গদাধব পণ্ডিত মুহিত হইষা পাঁড়লেন। 

সন্ন্যাস ব্লতে দীক্ষা গ্রহণেব জন্য শ্রাগৌবাঙ্গদের নবদ্বীপ ত্যাগ কবিলেন। তিনি 
কাটোয়াব কেশব ভাবতীর নিকট চাঁলষাছেন। ঘাঁন্ঠ পার্ধদ কয়টি মধ্যে গদাধন মিশ্র 
আত্ম প্রভুব অনুসবণকাবী। সদাচাব? ভকত-্রা্দণ মাধব বিগ্রেন তনয় গদাধন । নবদ্ধীপে 
একানষ্ঠ বৈষববূপে তান শৈশবকাল হইতেই পাঁবাচত। আব তাঁহান বৃহত্তগ পাস্চি__ 
নিমাইব আঁভল্ন হাদ্য। একনিষ্ঠ সখা ও লহচররুপে । গদাধবের স্মবণ হয, বাল্য 
ঈশববপৃকীব সেই পাব সান্ষধ্যেব কথা । নবদ্ধীপে গোপীনাথ আচারষেণি গৃহে তখন 
পবম ভাগবত ঈম্ববপবী বাস কাঁবতোঁছলেন। নিমাই এবং গদাধ্বর নিকট পব॥ 
গোঁসাই সল্পেহে দিনেব পব দিন তাঁহাব “কৃষ্লখলামৃত”? পাঠ কাবা শুনাইতেন । উভষ 
সূহদ্ ও সহপাঠীর জীবনে তারপব নানা বৌচন্য, নানা ব্পান্তব দাধভ হইয়াছে । 
কিন্তু গৌব গদাধবেব একাত্মতাষ মূহযর্তেব তবেও কোনোদিন ছেদ পড়ে নাই 1 কাটোহা 
ও নীলাচলেব পথেও চিবাচাঁবত অভ্যাস অনঃযাষা গনাধক ভাই ভাঁহাল প্রাণপ্রভুকে 
অনুসবণ কাঁবষা চাঁললেন। 

নঈলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবেব লীলা প্রকাটিত হইতেছে । গদাধন এই নাম 
একপা্বে তাঁহাব নিজস্ব চ্ছানাটি গ্রহণ কবিষা বসিলেন। লর্বদা সব্ধ ছায়া 
তীন প্রনুব অনুবর্তন কবেন। তাঁহাকে কেন কাঁদযাই গবাধরেন দিবা « বাছি 
বাহিত হব। শ্রীবন্দাবন দানেব ভাষা 

নিববাঁধ গদাধব থাকেন নংহতি । 
প্রত গদ্দধবেব বিচ্হেদ না কতি 

হে হু চড় 4৪ 

প্র 
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দক ভোজনে 1ক বনে কিবা পর্যটনে । 
গদদাধব গ্রভুবে সেবেন অনু্ষেণে ॥ 
গদ্াধব লন্মুখে পড়েন ভাগবত । 
শন প্রেমবসে প্রভু হব মহামত্ত ॥ 
গাধব বাক্যে দান গ্রভু সুখী হয । 
ভ্রগে গরাধব সঙ্গে বৈব আলব ॥ 

প্রভুব লীলাদ্থলী নীলাচলে গদাধব স্থাষিভাবে অবস্থানেব ব্যবস্থা কাঁলেন। পুবী- 

ধামেব এক প্রান্তে চটক পর্বতেব ল্মিকটে এক টোটাব ঘধ্যে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত 
হইল । গদাধ গ্রাণ ভাঁবয়া এই অপবূপ দেবমটীর্তব সেবা কাবতে লাগিলেন । অপবাহেঃ 

শ্রচৈতন্যদেব পার্ধদ দলসহ এই গোপীনাথেব মল্দিবে আসবা প্রাতাঁদন মিলিত হইতেন। 
গদাধব প্রভুকে ভাগবত শ্রবণ কবাইযা ধন্য হইতেন, আব তাঁহাব মাঁন্দব অন্গনে প্রাতভীনঘত 
গ্রভুব প্রেমভান্তব অপূর্ব লীলামাধূর্য প্রকটিত হইতে থাকিত । 

গদাধবেব গোপপীনাথশাবগ্রহ প্রভুব পনম '্রিষ ছিল। একবাব প্রভু গোঁড়দেশ হইন্লা 
শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন ৷ ভন্তপ্রবব গদাধবও তাঁহাব সঙ্গী হইতে চাহলেন। গৌর- 
শূন্য নীলাচলে তান বাস কাববেন না। প্রাণপ্রভু গহাধাম ত্যা্থ কবিলে তান ফি 
কবিষা দিন কাটাইবেন, এই বাঁলবা "তান ভ্দ্দন কবিতে লাগলেন । পবম বৈধব মহা" 
সাধক গরাধবেব স্ববূপ শ্রীচৈতন্যদেবেব অজানা ছিল না? প্রভু তাই তাঁহাকে কাঁছিতে 
লাগলেন, “দিদাধব, তুম ইন্উমন্যে দীক্ষা গ্রহণ কাঁবঘা বৈষ্ণব লন্যানী হইযাছ। বিগ্রহ 
সেবা তোমান সর্বগ্রেন্ঠ ধম? অবগ্যকবণীব বৈফবাচাব । আমাৰ জন্য উন্মত্ত হইযা এই 
বিগ্রহসেবা ত্যাগ কবা তো ভোমাব চলবে না! তোমাব মত ভভ্তেব মাধ্যমেই বে নব- 
প্রবর্তিত ব্াবধর্মেব প্রাতষ্ঠা ! তুম নীলাচলে থাকিমা একানষ্ঠভাবে গোপীনাধে 
সেবাব আত্মীনযোগ কব । ভব লাই-আঘ আবাব দফাঁবব 1” মরনান্তিক হইলেও প্রন্ুব 
এই আদেশ আদর্শ দৈধব গর্াধবকে শিবোধার্য কবিরা লইতে হইবাছিল । 

এই পবম লাবণ্যদ্র গোপানাথ-মর্তি আজিও প.ুকীধামের প্রান্তদেশে সহন্্ সহ ভন্ত- 
জনকে আকর্ষণ কারা আনে । এই খার্তবই প্রশান্তি গাঁহয়া চৈতন্য ভাগবত 
লাঁথবাছেন-_ 

গরদাধব ভবনে মোহন গোপীনাথ । 

আছেন, যে ছেন নল্দকুমাবদাক্ষাত ॥ 
আপনে চৈতন্য তানে 

কাবিবাছেন কোলে । 
আত পাষণ্ডাঁও সে 

বিগ্রহ দেখি ভুলে | 
গোঁবপ্রেম ও গোঁব-নেবাব জন্য গদাধব পণ্ডিত তাঁহাব নিত্য পুজা ও এই গোপা" 

ন্নাথেব নিত্য নেবা ছাঁড়তেও ইতপ্তত কবেন না। নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য ঘখন 
বৃত্দাবনে যাইবেন বাঁলক্না গৌড়ে বওনা হইতোঁছলেন গদাধর পণ্ডিত তখন সমস্ত কিছ 
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ত্যাগ কবিষাও তাঁহাব সঙ্গ কামনা কাঁব্ষাছিলেন। শিবানন্দ সেনের এ্রফাঁটি পদে এই 
একনিষ্ঠ গৌব-প্রেমেব অপবূপ আলেখ্যাট ফুটিষা উঠিষাহে-- 

হেন সে গৌবাঙ্গ চন্দ্র 
যাঁহাব পিবীত। 

গদাধব প্রাণনাথ যাহে 
লাগে খ্যাতি ॥ 

গৌব গত প্রাণ প্রেম 
কে বুবিতে পাবে । 

ক্ষেত্র-বাস কৃষ্-সেবা 
যাব লাগি ছাড়ে | ( গৌবপন তবান্ণী ) 

ভন্তপ্রবব গদাধবেব লাবণ্যমব গোপীনাধ্াবহে শ্রীমং নিত্যানম্দ প্রড়ুবও বড় প্রিষ 
দছিল। পূুকীধামে উপনীত হইষা তান জগন্নাথদেব ও চৈতন্য দর্শনেব পবেই টোটা 
গোপীনাথে ছহাটতেন । এই গোপীনাথেব শ্রীজঙ্গনে নিত্যানন্দ গরাধবের মিলন বড় 
অর্মস্প্শী হইত ॥ বন্দাবনদাসেব ভাষাষ “নত্যানন্দ গবাধনে যে প্রণীত অন্তবে। তাহা 
কাঁহবাব শ্রাশ ঈশ্ববে সে ধবে।", উভযেব গিলনানদ্দে সর্বদা এক অপর্ব বসতবঙ্গ 
উদ্বোলত হইযা উঠিত। 

একবাব নিত্যানন্দ গোপীনাথেব জন্য গৌড হইতে সুগ্বী সম্পন্ন চাউল ৩ নঙগন 

বন্দ লইয়া আঁপসষাছেন। গদাধবেব ইহাতে পবদ আনন্দ। নিষ্ঠা সহকানে তান 
ভোগ বাঁধিতে বাঁসলেন। নিত্যানন্দ আজ প্রসাদ পাইবেন; তাই তাঁহার উংদাহেব অঙ্গ 
নাই। অন্তর্ধামী প্রু শ্রীচৈতন্য ইীতমধ্যে সমস্ত ব্যাগাব জানিষাহেন । গোপীনাথে" 
প্রসাদাল্নেব ভাগ লইবাব জন্য তাই অকস্মাৎ তান টোটাব আসিয়া উপাচছিত-_ 

হাঁসিবা বলেন প্রভু কেন গদাধব | 
আম কি না হই লিমন্ত্রণেব ভিতব | 
আঁম ত তোমবা দুই হইতে ভিন্ন নই । 

না দিলেও তোমনাঃ বলেতে আম থাই ॥ 
নিত্যানন্দ দুব্য, গোপানাথেৰ গ্রনাদ । 
তোমাৰ বদ্ধন ইথে গোব আছে ভাগ | (চৈ ডাঃ) 

প্রভুব মিলনোধসবে গদাধবেব টোটা গোপান।থ সৌদন ভ্সমাতেব অনাবল আনন্দে 
উতসাবিত হইষা উঠিল! 

সুপ্রীসম্ধ বৈষৰ আচার্য বল্পভ ভট্ট একবাব শ্রীগৈতনাদ্বেকে দর্শনেল ঢন্য নাসাচলে 
আসিবাছেন। ইতিপূর্বেও প্রধাগে প্রভুব সহিত তাহাল দেখা হইযাছিল। ই উপন্ধি 
কাঁবলেন, তখনকাব অপেক্ষা চৈতন্যদেবের এবানকাব বাবহাব ধেন কিহুটা স্বতদ্ লুনের। 
প্রভ যেন তাঁহাব সম্পর্কে উদাসীন | বলভ ভু ভাগবতের এক নূতন টাকা লিখিবাছেন। 
তাঁহাব ইচ্ছা প্রভু ও পার্যদদলকে ইহা পাঁডবা শুনান। প্রভু কিন্তু কেবলই এড়াইয়া 
যান। বলেন, “আমি ভাবতেব অর্থ কিহুই বাকিতে পাবি না। শুধু জহ নামই বে 
সামাব উপভরীব্য' আমাকে শুনাইফা কি হইবে ৮" প্রনুর উপেক্ষা ভগুণ তে ভে 
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বচনা শুনতেই চান না । শুধু উপেক্ষাই নয়-_-আগন্তুক আচার্ষেব উপব শ্রীচৈতন্যদেব 

কঠোর বাক্য প্রষোগ কাঁবতেও ক্ষান্ত হইলেন না। ভঙ্ট একাঁদন গর্বভবে বালিতেন__ 

তান গ্লীধব জ্বামীকৃত ভাগবতেব ব্যাখ্যা খণ্ডন কাঁধিয়াছেন। অহঙ্কাবা পাণ্ডতকে 
দমন কাঁবতে প্রভু এক বু আঘাত ছানিয়া বাঁদলেন। বাঁললেন, “স্বামী যে না মানে? 

দে তো কুলটাব মধ্যে গণ্য হস্ন। শ্রীধব স্বামীর প্রসাদে আমবা ভাগবত 'চানয়াছি, 

আত্মাভিমান বগতঃ তাঁহাকে 'নন্দা কবা ক সঙ্গত ৮" অপমানিত হইয়া ভন্তসভা মধ্যে 
ভটু নিঃশব্দে মাথা নিচু করিয়া বাঁহলেন। 

গ্রভুব পার্ধদ ও ভত্তগ্রণেব মধ্যে কেহই বল্পভ ভ্ুকে ঠাঁই দেয় না॥ তাঁহাব রচনা 
পর্যন্ত তান কাহাকেও পাড়া শুনাইতে পাবেন না। অবশেষে বল্লভ ভট্ট ক্ষঘাসূক্দর 

প্রোমক গদাধর পাণ্ডতেব শবণাপন্ন হইলেন । প্রতিদিন তাঁহাব টোটাষ 'গবা তান 
কাকুঁত-মিনাঁত কাঁরক্লা তাঁহাকে নিজ বচলা পাঁড়রা ণুনান । প্রভুব ভন্তগণ ভ্টকে নূচক্ষে 
দোঁখতে পাবেন না, গদাধব ইহা জানেন। কিন্তু বল্লভাচার্বেব আত দৌঁথবা তাঁহাৰ 
অন্তর দ্বুবীভূত হুইয়া যার । তাঁহাকে ভট্টের টীকা শ্ানতে হয় । 

গদাধরেব আশ্রয়ে আয়া বল্পভ ভট্রেব বূপান্তর ঘটিল। যেটুকু বিদ্যাভিমান 
তাঁহাব অরাঁণস্ট ছিল, শ্রীচৈতন্যদেবেব আঘাতে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। বল্পভ ভট আপন 
ভ্রম ঘটি বুঝিতে পাবকা শ্রচৈতনোদেবেব শবণাগীত গ্রহণ কবেন। কৃপামধ প্রভৃও 
তাঁহাকে অবশেষে আশ্রর প্রদান কাঁবতে বাধ্য হন । আচার্ষেব আগ্রহাঁতশয্যে গদাধৰ 
পাঁ্ডত অত্পর তাঁহাকে দণক্ষা প্রদান কাঁবলেন ৷ ভট্ট ইতিপূর্বে বাংমল্যভাবে বাল- 
গোপালের আবাধনা কাঁবতেন। কিন্তু মহাগ্রোক গদাধবেব সংস্পর্শে আসবা কিশোব 
গোপাল ভজনে তাঁহার মন 'শাবন্ট হইযা গেল । দাঁক্ষণ দেশীয এই খ্যাত আচার্ষেব 
বুপান্তবে গরদাধরের অবদান তাই অপাঁবপীম । 

গদাধবে প্রসাদে কষেকটি প্রাপদ্ধ বৈষাব সাধকেবই পবম প্রাপ্তি ঘাঁটফাছিল। আচাষ 
বল্পভ ত্র, চৈতন্যমঙ্গলেব বচাধতা জধানন্দ এবং তাঁহাব পিতা সুবহাদ্ধ মিশ্র; গড়া ভন্ত 
মাধব তাহাদের অন্যতম । গৌবাঙ্গ-প্রোমক গদাধব তাঁহাব পবম শ্ধ প্রেম অকুপণ কবে 
দীর্ঘাদন বিলাইরা 'গিয়াছেন। ইহা স্মবণ কাঁধয়াই কাঁব বৃন্দাবন দাসগাণহয়া গিয়াছেল__ 

পাঁণ্ডিতেব ভাবমাদ্রা কহনে না যায় । 
গ্দাধবেব প্রাণনাথ নাম ছৈল যাষ ॥ 
পাঁণ্ডত প্রভুব প্রসাদ কহনে না বাষ। 

গ্রদাই গৌবাঙ্গ বাল যারে লোকে গায় ॥ 
গদাধবেব দরীক্ষত শিষ্য গাঁডষা ভন্ত কাব মাধব কর্তৃক মধুব পদ্য ছন্দে ওঁড়িয়া 

ভাষায় “চৈতন্যাবলাস” বাঁচত হইযাছে। ইহাব প্রাবন্ভে তান যে গদ্দাধব-্তুতি গাহয়া 
গিযাছেন, তাহা দ্বাবাই এই পণ্য জীবন কাহিনীৰ উপসংহাব আমবা বালব 

সে হি শ্রীচৈতন্যবথা কাছাহ বাঁণণব । 
এঁহ মনকু মোহব সুফল কাবাব যে ॥ 
বন্দই যে গদাধব গুব? মহেম্বব । 

ৃ সে গা কমলে 'চত্ত রহ? মাধবব ॥ 



প্রভুব দর্শনে স্পর্শনে 'দব্য আনন্দেব অনূভূতি তাঁহাব মধ্যে জ্যাগযা উঠে ॥ কখনো 
ভন্তগণ সঙ্গে কীর্তনানদ্দে তান মাতোষাবা থাকেন; কখনো বা প্রভুব সভাষ দিনেব গর 

দন মন্্মুণ্েব মতো বাঁসযা থাকেন, দু'চোখ ভীবযা তাঁহাব গ্বপ্য বুপদৃধা পান 
কাঁবষা ধন্য হন। প্রাতবাবই এভাবে কষেকমাস নীলাচলে কাটাইযা নবহাব শ্রাথ-্ড 
ফালা আসেন। 

সেবাব লোকানন্দাচার্য নামে এক বহূশান্মবিদ্ ব্রাঙ্মণ নীলাচলে আসয়া উপাস্থত। 
দিগ্ববাদিক্ ঘুবিধা পশ্ডিতদেব ?তিনি পবাজধ কাঁবষা বেড়ান, গ্রতিভাব ছটাষ মকলেব 
নযন ধাঁধাইযা দেন । 

শ্রীচৈতন্যেব কাছে আসিষা দিশ্বিজযা পাঁডত কাঁছলেন, "আচার্য আপনাকে আম 
তর্কযুদ্ধে আহরান করছি । আমাব পণ, যে আমাৰ শান্দরবচাবে পবাস্ত কবতে পারবে 
সানন্দে আঁ তাঁব আশ্রধ গ্রহণ কববো, গুবু বলে স্বীকার ক'বে নেবো 1” 

“কন্তু পীষ্ডতবব, আম তো তর্ক কবতে জাঁনিনে। আগি তা কখনো কবতেও 

চাইনে কাবণ তর্ক দিযে শাস্েব মর্ম, প্রকৃত সত্য জানা যাষ না। শ্রীভগবানেন চবণেও 
পেখছানো দণ্ভব নয। আমি তাই জা বলেই আপনাকে দ্বাকাব কাবে নিচ্ছি” 

“কন্তু আচার্য, আপনাব খ্যাতি শুনে, আপনাদের সঙ্গে তত্তালোচনা করতেও থে 

আমি ব্ড কৌতুহলী হয়ৌছ।” 
নবহাঁর প্রভুব পাশেই ভাবাঁবহবল হইা দাঁড়াইযা আছেন। তাঁহার দিকে জঙ্গি 

সঙ্কেত কাঁরযা শ্রীচতন্য কাঁহলেন, “পাঁডতববঃ আপানি তত্জিজ্ঞাস, হবে থাকলে। তত 

বসেব আকব, এই নবহাবিব কাছে আপাঁন আপনাব প্রশ্ন নিবেদন কবুন। সে আপনাব সংশব 

নিবসন কবতে পাববে 1? 
্রভুব দৈন্যমঘ ভীন্ত শহানষা তাঁহাব দিব্য কান্ত ও ভাবদষ ঘুর্তি দৌখযা লোক নমল 

ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা নবম হইযাছেন । তর্ক ও বিচাল ছল্ছের উর বাসনা অনু 

হইযা গিষাছে। এবাব প্রোমক সাধক নবহবিকে তিনি ধাঁবযা বাঁদলেন। নাধা দন 

সম্পর্কে যাহা "কহ তাঁহাব প্রশ্ন ছিল একে একে নিবেদন কবিতে লাগিলেন 1 কঙেক 

দন ধাঁবষা উভষেব মধো গভাীব তত্তালোচনা চাঁদিল । অবশেষে পাত নব্হবিব চন 

আত্মসমর্পণ কাঁবলেন। গৌববসের প্রকৃত দরমন্ নাগবীভাবের সাধক নন্হাব দে কড 

বড় তাঁতুকঃ কত বড শীশধব বৈষব, সকলে ভাহা দর্শন বাবল। 

নবহাবল শিষ্য অশেব শস্দরবিনূ 'লাকানন্দ আচাধেনি এ লুপ পৌড়ীত বৈডার্প 

প্রচাবেৰ পক্ষে কম সহাক হয নাই । 

অনার্ঘণ বত গ্রন্থ "ভাঁতসাল জামে” দাধকের এত হহা উপল ২1 
কাঁল্ঘাছে। প্রাচদন ভান দত হইতে তথা € প্রমাণ জহাণ কানা দি 

ভা সা" (ন১1৯ 



৪৫০ ভাবতেব সাধব 

মূল্যবান ভঙ্গনতত্ত সাঁ্িবৌণত কাঁবষাচ্ছেন। তাছাড়া স্বীর্জ গৃব; নবহবিব কাঁথত 
'্ীচৈতন্য সহম্রনাম' এবং 'গ্রীভনতি চীঁদুকা' প্রচাবত কাঁব্নাও তান বৈষবসমাজকে কম 

ঘাণী কবেন নাই । 
নবহবিব শ্রীখণ্ড বাস ও গৌঁবততত্ব গ্রচাবেব তাংপর্য এখন হইতে জ্পন্টিতব হইতে 

লাঁগল- শ্রীচৈতন্যে আক্ঞাষ নিত্যানঞ্দ গৌঁড়দেশ ঘুিয়া ঘুবিয়া জীবেব দ্বাবে দ্বাবে 
নাম ধিলাইতেছেন । তাঁহাব হত্কাবে ও নত্যগানে কীর্তনানন্দে বান ডাঁকঘাছে। 
আবাব বান্দাবনেব বজ্থাকবঙ্গধাবণ নাঁচ্কগন বৈষ্বদেব জন্য প্রভুব আদেশ অন্য বুপ! সে 
আদেশ অন্যায় তাঁহারা গৌড়ীষ বৈষবশাস্দেৰ 'ভীন্ত রচন্না কাঁবতেছেন। আব 
কাঁবতেছেন বাধাকৃ্ণ লপলাতত্তেব অপবূপ ব্যাখ্যান ৷ শ্ত্রীণ্ডে নবহাবিন জন্য প্রভূ 
ধনর্দেশ কাবযাছেন নিগন্ গ্রেমভান্ত বদ বিতবণেব এক পরম পাব কর্ম । প্রভু নবদ্বীপ- 
লশলাব রসাম্বাদনেৰ যে অভাব গৌঁড়মণ্ডলেব গ্রোমক বৈষ্ণব সাধকদেব মধ্যে অনুভূত 
হইতেছিল, নবহুবিব কৃপায় সে অভাব পূর্ণ হইতে লাগিল। গৌঁবতত্তেব পক্ষাদান বিষবে 
ভান্তিশান্দেব বচনা ও প্রচগাবে গ্রীথণ্ড হইযা উঠল এক মুখ্য কর্কেন্দু । 

নরহাধব গতে শ্্রীরগোবার্স গ্ববং ভগবান, পবতত্ । প্রেম সাধনাব ?দক 'দিবা তাহাকে 
পবতত্ব বাঁলবা দ্বীকাব কাঁবযা নলে ইহাও মানতে হয় যে তান বসবাজ শক্সাব-্ৰবপও 
বটেন। তাই এই পবতত্রেব সাধনাষ নবহাঁৰ নাগবীভাবেব উপাসনাব উপন [জোব গদূলেন, 
লশলাবসকে অন্তবে "ঘনীভূত কাবধা বিষা নিগ্ভ প্রেম সাধনা প্রবার্তত কাবলেন। 

নবহাবিব ভাঁন্ত পিষ্ধান্তের সাধ্য সাধন 'নর্ণবেব ঘধ্য দিবা গৌঁবলদলাব গোপ্য মহিমা 
প্রকাঁশত হইতে লাগিল । 

প্রাণে তাঁহাব বড় ইচ্ছা গোঁবলীলাব,মধুব ধস গৌঁড়মণ্ডলেব ঘবে ঘবে প্লাবিত হয! 
কিস্তু এজন্য চাই সহজ সবল বাংলা ভাষাব পদ বচনা । এই কাদ্রেই গান ব্রতী হইলেন । 
ঘলে দেখা শদল ভর্তসমাজেব পরম "প্র, প্রেমবসাত্মক কাব্যধাবা ৷ সূচনা হইল গৌঁব- 
চাঁদুকা পদাবলীব | গৌবলীলাব মবী ব্যাখ্যাতা নবহাঁবর ধণ তাহাব সগকালীন 
পদকতর্ণ বাসুদেব ঘোষ জ্বাঁকাব কবিয্লাছেল। তিনি অকপটে লিখিষাছেন। 

শ্রীসবকাব ঠাকুবেব পদামৃত পানে 
পদ্য প্রকাশিব বাল ইচ্ছা-কৈন; মনে 

ভন্তকা বন্দোবনদাস ঠাকুবও নবহাবকে.“সংকীর্তনেব আঁধকাবী” বাঁলযা মহণদা 
দিতে ভুলেন নাই৷ 

উজ্জল বসেব যে পবম সাধনাষ নল্হবি নিমাত্জত, গ্োবাচাঁদেব বে ভুবনমোহন বৃপ 
হৃদয়ে তিনি আবিয়া িবাছেন শ্রীথণ্ডে আসবাব পব হইতে তাহা হইল সাধনাৰ প্রধান 
উপজীব্য । তাহাব হাদব নিংডানো 'অনভভতি শাত্ুপকাশ কাঁবতে লাগল বাংলা গোঁব- 
পদাবলীতে । এই সব বসমধূব পদ শুধু বাংলা পাহিত্যেবই অদূল্য সম্পদ হইষা বহে 
নাই-_মধবে সাধনার ভাবমষ ইন্সিতবূপে উত্তবকালেব সাধকদেবঃ উপবও এগযাল প্রভাব 
বিস্তাব কবিযাছে। 



ঠাকুব শ্রীনবহরি ৪৫৯ 

মবহাঁব 'লাখল্াছেন-_ 
সোনাব ববণ পুবূষ বতন 

হদয মাঝারে দোখ, 
তে'ই বাঁল গোবা না যায পাসবা 

নাজান বা কিবা হব। 
আকাশ পাতাল চাহযা দৌখিতে 

সকাল গৌবান্বময় ॥ 
বামেতে ভাঁহনে লম্মুখে পিহনে । 

জলেব 'ভিতব গোবা। 

এ জনমেব মত অগ্তান হইযে 
লাগিযা বহিল পাবা ॥ 

প্রভু শ্রীগোবাঙ্গেব রূপ ছিল পবম গমোহব-_এ বৃপেব প্রভাবওছিল অমোঘ, একবান 
দর্শন দিঘা ইহা ভলতজনেব প্রাণমন কাঁড়ষা নিত | প্রোমক সাধক নরহরি তাঁহাব প্রাণ 
প্রভুব এই ভুবনভুলানো মূর্তি আঁকতে গিষা যে বসমধুর পদ রচনা করিষাছিল তাঁহাব 
তুলনা বিন; 

এতবূপে কেনা হৈল 
শ্রীগৌবান্ন হবি । 

নয়নে হোবতে উঠে 

বৃপেব মাধুরী । 
কোটিচন্দ্ু দূশীতিল 

চবণাববিন্দ । 
মনে পবাশিতে মোব 

প্রাণে হয বঙ্প। 
মনে কাব প্রাণ চিবি 

বাথি প্রাণনর্গ | 
মনে হলে বাহির কবে 

দেখি মুখদন্দু। 
মনে কবি নদে জাঁড় 

এদেহ বিছাই। 
নবহাবিব প্রাণ গোবা 

তাহাতে নাচাই ॥ 
নবহবিব এই অমৃতমব পদগলি পববতাঁকিলের গৌল্পাবহাবলা ভতদের ও গল 

কর্তাদের নানাভাবে অনপ্রাণিত কবিষাছে । 
তাঁহাব সাধনধাবাব প্রধান সংবাহক হইতেছে ভ্রাতুপতর বধনদন। শিবা পেস ও 

লোকানন্দ । বধননদনের উপব শ্রাচৈতন্যেব কুগা ছিল অনামানা ॥ হিকুফকে প্রভু জানে 
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হইতেই বালয়া বাখিষাছিলেন, তাঁহাব যে পত্র জান্সবে সে হইবে এক মহা বৈষ্ণব 

গৌড়ীয় সমাজেব মধ্যে প্রাসাদ্ধি আছে, প্রভু তাঁহাব প্রসাদবূপে চর্বিত তাদ্বুূল ম;কদন্দেব 

গ্বপ্ব জন্য প্রেবণ কবেন এবং এ তাদ্বূল খাইবাব পৰ 'তাঁন অক্ঞসত্বা হন । একবাব 

প্রভু নীলাচলে গ্বগণসহ কীর্তনানন্দে মাতিক্না আছেন, এমন পমযে শিশদ বঘ,নদ্দনকে 

প্রভুব চবণবন্দনা কাঁধতে আনা হয। তিনি সম্নেহে শিশুকে আলঙ্গন দয়া গলাষ 

প্বাইযা দেন তাঁছাব নিজেব পুজ্পমালা । কণ্তনান্তে বঘুলন্দনেব হাতে দাধ-হবিদ্রাব 

কটোবা দিষা তাঁহাকে বিশেষ মর্ধাদাও সোদন [তান দেন । 

প্রভুব প্রতীক্ষিত এই ক্ষণজজন্মা িশুব শিক্ষার্দীক্ষাব গুবৃভাব ন্যস্ত হয ঠাক 
শ্রীনবহাঁবব উপব। ভজন কীর্তন ও অন্তব সাধনাব 'নিদে'শেব মধ্য দিয়া ব্ঘুনন্দনের 

জীবনে নবহাঁবব প্রেমধাবা ধীঁবে ধাবে উচ্ছালত হইবা উঠে । বালককাল হইতেই 'তান 
চিছিত হইষা উঠেন এক শান্তধব বৈষ্ণব সাধকবুপে । নানা অলৌকিক ঘটনাব সমাবেশ 
তাঁহাব জীবনে দেখা বাষ। 

মুকূন্দ সোঁদন কোনো এক 1বশেষ কাজে তাড়াতাঁড় বাহিব হইযা যাইতেছেন। 
বালক বঘ্নম্দনকে বালষা গেলেন; “বাবা গোপানাথেব ভোগ সাঁজযে দিধে গেলাম । তুমি 

এঁদকে নজব বেখো, আঁম খানক বাদেই গফবে আসাছ 1” 
বালক একদষ্টে বিুহেব 'দকে তাকাইধা আছে, কখন ?তান ভোজনে বাঁসবেন। 

ল্তু প্রতীক্ষা শুধু সাব; ঠাক্বেব নড়াচড়া কোনো লক্মণই নাই । 

বঘুনন্দন এবাৰ আভমানে কাঁদতে শুবু কাঁবলেন, “ঠাকুব এত কবে সারধাছি কেন 
তুম খেতে বসছো না? তুম না খেলে যে আম ব্যথা পাবো, আব বুঝবো আম তোমাঘ 
যতটা ভালবাস তুম আমায় ততটা বাসো না।” 

কঁথত আছে, গোপীনাথ বিশ্রহ তাঁহাব ব্রদ্দনে জীবন্ত হইরা উঠেন। সম্মুখে 
বাঁক্ষত প্রসাদ থালা হইতে সমস্তটা ক্ষীব ছানা ও নাড়ু গনযা ভক্ষণ কাঁবধা ফৌললেন। 

গৃহে ফাবগ্লাই মুকদন্দ পক্জীকে কহিলেন, “আমাব বড খিদে পেয়েছে শী্গাঁগব 
ঠাকুবের প্রসাদ কিছুটা এনে দাও।” 

বাঁড়ব সকলেই জানে, গ্লোপানাথেব প্রসাদ ছাড়া তান আব কিছু কখনো ভোজন 
কবেন না। 

বালক বঘ.নদ্ৰন বাঁলযা উঠিল, “বাবা, তোগাব জন্য প্রসাদ যে আজ কিছু নেই। 
গোপাীনাথজী সবটাই খেষে ফেলেছেন ।” 

দকলে ছটা আগিয়া দেখেন, সত্যই তাই । থালাষ একবিন্দ: প্রসাদও অবাঁশক্ট 
নাই। 

মব:ন্দ বড অন:সাম্ধংস? হইলেন । পবেব দিনও তেন ভোগবাগ্ পাজাইযা বাঁধা 
তান বাছিব হইয়া গেলেন । ঠরাকুবেব ভাব বাছল বালবগযন্রেষ উপব ৷ খানিক বাদেই 
ফাবঘা আসধা মণকনত্দ ঠাকবথবেব পাশে আডি পাতলেন। সহসা দেখা গেল এক 

অলোৌকক দ্য । বালকেব প্রেমাভিমান গোগননাথজীকে সচল কাঁবিযা তুলিষাছে। 
গবমানন্দে নিবৌদত ভোগ তান গ্রহণ কবিতেছেন। 
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ভোজন সমাধা কবিষা প্রভু চাঁলয়া গেলেন ঘৃকূন্দ তো অন্দে জাত্হাব”। 
প্ত্রকে কোলে লিষা বাববাব তাহাব মুখচুদ্বন কাঁক্তে লাগলেন ॥ 
কিছুনীদন পবেব কথা । বধুন্দনের বষস তখন প্রায় আট বনন। ই রি 

তিনি দর্শন কবিতে গিষাছিলেন। প্রকে প্রণাম কানতে গিবাই বালকের বুথ চিতা 
স্বতোংসাবিত বন্দনা শ্লোক নির্গত হইতে থাকে : 

কনকবুৃচিগোবঃ সবোচিত্তৈকচৌনঃ 
প্রীতি মধুব দেহঃ পুণালাবণাগেহঃ। 
কাঁলতলালত বূপঃ ক্রুব্ধকন্দপণভূগঃ 

স্ফুবতৃত্বাদনটেন্ছঃ গ্রীনবদ্ধীপচন্ত্র 
অর্থাৎ আমাদেব কনকবুঁচি গোবা হইতেছেন সকলের চিতচোন | বড সহভ অধর 

তন; তাঁহাব। লাবণ্যেব ধাবা সে তনু হইতে ঝাঁল্তেছে শতধানায । রিতা 
দর্শনে স্বযং গদনেবও জ্বালষা উঠে ক্ষোভ -হাদষে আমাব নটবব নবদ্বীপচন্দু স্ফু 

হইযা উঠুক । 
প্রভুব নীলাচলেব কীর্তনসভা । সেদিন নবহবিব শিক্ষা শাক্ষত। তীহাপ প্রেম 

মধুর চীবন্রে প্রভাবত বালকেব এই অণ্ভ্ত গৌবপ্রেম দর্শনে সকলেই চল না হইমা 
পাবেন নাই। 

প্রভুব নির্দেশে অন:লাবে ক্ঘুনন্দন তাঁহাদের গৃহদেবতা গোপীনাথেব নেবায আত 
নযোগ কবেন । ভীনতি-প্রেমেব এক নূর্ত বিগ্রহনূপে গৌড়ীয় বৈধবদমানে ভিন অপর্ব 
মর্যাদা প্রাপ্ত হন। 

তাঁহার সংকল্প ছিল বোজ পৃজাব দমষ গোপানাথেব কর্ণে দৃইটি বছষ্বগঙহ্গে তিনি 
পবাইযা 'দিবেন। কাঁথত আছে, ঠাকুব তাঁহান এ আঁভল'ষ পূর্ণ কলন। লস 
নিকটে এক কদদ্ববক্ষে বোজ গ্রভূব পুজ্পস্জাব ভনা দুইটি কাযা কল্দ হেটিযা 
থাকিত। কোন ধতুতেই ইহাব ব্যাঁত্রম দেখা যাষ নাই । 

আঁভবাম গোস্বামী ছিলেন নে সমযকাব এক শাইবন বৈধব পাধর | শান্তা মিন 
খাঁট না হইলে তাঁহাব প্রণাম পহা করিতে পাঁনত না, ফাণটিয' যাইত ) দু 
কতকগ্যাঁল সন্তান নাকি তাঁহার গ্রণামে বিনষ্ট হয। বঘযমান্দন আলোবিক ভা লেনের 

কথা, তীঁহাৰ গ্রাতি প্রভু শ্রীচৈতন্োেব অজন্্ কপাব কথা গোন্বিনী প্রভু শটনিযাহেন। এছ 
দিন কৌতুহলী হইযা বঘুনন্দনকে 'ভীন গন্দক্ষা বলিতে আসলেন । 

আঁভবামেব আগমনেব সংবাদে সকলে তো মহা উদ্দিগ | বালক প্যনেল লিল 
বাখা হইল! গোস্বামীজীব দৃর্টিপথে পড়িযা তাহার ফেন কোনো অনল না গটে। 
বাশ যা বার দয আভা বত ান পপ হা আন রী উর 

সমষ নৃপুব পরিহিত আনন্দ চ্ বালক বদনেদদানেল দাহত উহ ল পা শনি 
মাত্রেই প্রবীণ গোস্বামীর কি এক ভাবের উদয় হইল। বছিকের দাণে লই তিন 
প্রণাম কাঁবলেন ! বঘন্দনও পল্মানজে দুই হাত পালি হাহ রঃ লগত 

চি এবার শব হইল উভস্যব নৃতা ও কীতনি। কাঁথত জাছে। এই নৃহোযাদো সঃ 

চে] 

রি খে 
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বঘূনদ্দনেব পায়ে নুপুর খাঁসষা গিষা দুই মাইল দুবে পতিত হয। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে 
একা কুণ্ডেব সান্ট হয । শ্রীখণ্ডেব অনতিদুবে আকাইহাট গ্রামের নূপুব কুপ্ড আজও 
সকলকে এই অলৌকিক কাঁহনীব কথা জ্মবণ কবাইবা দেষ । 

মহাপ্রভুব পবম প্রিয় ব্ঘুনন্দনকে সমবালীন বৈষ্ণবেবা শ্রীহবিব অংশাবতাব বলিয়া 
মনে কাঁরতেন ৷ 

প্রাসদ্ধ গৃদকর্তা কাঁবোখব বা বাধণেখব ব্ঘলন্দনেব অন্যতম শিষ্য । তাঁহার 
বাঁচত বহু পদে ঠাকুব নবহুবি ও বধুমন্দনেব মধুর সাধনাব বন উচ্ছালত হইল্সা 
উঠিষাছে। ঠাকুব নবহাবি শুধু প্রেম দঃধনাক ও নাগ্রবীভাবেব উপাসনাহ্ই প্রবর্তক নন, 
বাংলা কাব্যে গৌববসেব যে প্লোতধাবা আজিও বহিবা চাঁলযাছে তাহাবও "তান অন্যতম 
উৎস। 

নবহাঁবব অন্তবে আঁভলাষ _গৌবসূজ্দবেব বসবাজ মর্তট বাংলাব ঘবে ঘরে 
প্রতিচ্ঠত হোক, গ্রভুব অমৃতানষ্যদ্দী লীলাকথা পর্ব গ্র্টাবত হোক। কিন্তু তখনও 
যে বাংলা ভাষার কোনো লীলাপর বঁচিত হব নাই । জনগণেব ভাষার এ বসবন্তু পাঁব- 
বোঁশত না হইলে জনচিত্তে গোঁবসুল্দবেব মর্ত গক কবিষা প্রাতিষ্ঠত হইবে? মনে 
আকাত্ক্লা জাগিল, বাংলা ভাষাতে এই লীলামাহাত্্যস্চক সাহত্য গাঁড়রা উঠুক । 
এজন্য নিজেও িছন পর লীখতে "বু বাঁবলেন। কিন্তু প্রভুব কথা 'লাঁখতে গিয়া 
কেধলই বৈষবার দৈন্য আঁসয়া পডে। দর্দীগবরয়ণ লোকানব্দাচার্ের গু প্রাতভাধব 
নবহাঁবকে তাই আমবা খেদৌন্তি কাত শুন-মৃই আঁতি অধম, লাথিতে না জানি ভ্রম, 
কেমন কাঁবয়া তাহা "লাখ 7 

নবহবি প্রভুব বসমধূব লীলাকথা ?বছ; কিছু লাথযা ঘান। উত্তবকালেব সাধক ও 
পদকর্তাগণ তাঁহার এই বচনাব অনসবণে লীলাবলানেব পূর্ণতন বপ ফুটাইষা তুলবেন 
এ বামনাই 1তাঁন পোষণ কাঁবতেন। 

নবহাঁবৰ আশা অপূর্ণ থাকে নাই । প্রভু শ্রীগ্গোবাদেব প্রেমলীলাব আখ্যান বর্ণনার 
প্রাতভাধব কাঁবগণ উৎসাহিত হইধা উঠেন। বাসুদেব ঘোষে পদে ইহাব নিদর্শন 
গাওয়া যার । তান লাখক্লাছেন-- 

শ্রীসবকান ঠাকুনেব পদামৃত পানে 
পদ্য প্রকাশিব বাল ইচ্ছা কৈন; মনে । 

নবহাঁববৰ এই আশা পফল বাঁবতে অনেকাংশে সাহায্য কবেন তাঁহাব গশব্য লোচন্দাদ 
ঠাকুব | গুব? নুবহাবিব গৌবনাগবী ভাবের বসধারা তাঁহার নিত চৈতন্যমদ্ল ও অন্যান্য 
গর বচনাব মধ্য 'দিষা প্রবাঁহত হইতে থাকে । 

প্রভু শ্রীকফচৈতম্যেন জীবননদীব ?তনাঁি প্রধান ধাবা উত্তবকালে তাঁহাব ?তনাটি চাঁবত- 
কাবেব বচনাষ ফুটতে দোঁখ। ব্দ্দাবনদাস তাঁহাব টচতন্য ভাগ্নবতে আঁ্কত কবেন 
প্রতরব ভগগবন্তাঃ কাববাজ গোস্বামী তালিকার জীবন্ত হইযা উঠে তাঁহাব মহা ভাবমযতা 
আব লোচনেব চৈতনযমদ্লে প্রোচ্জল হইযা উঠে তাঁছাব বসবাছ মূর্তি । নবহাবর 'িক্ষা 
ও ব্যা্তত্বব প্রভাবে লোচনেব জীবন গাঁডবা উঠে। দীক্ষা তান নবহবিব কাছেই গ্রহণ 
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কবেন। গ্রেমভাঁডিৎ যে বাজ গু? তাঁহাব অধ্যাত্ব জীবনে বেপণ ববেন একাদিন ভহাই 
হইযা উঠে এক নিবাটকাষ মহাবূহ। 

আদ্মীবস্বজনদেব চাপে পাড়া অপ বয়সেই লোচনকে বিবাহ কাবতে হয বি 
মে বিষষ বিবান্তি তাঁহাব জীবনে তীব্রতর হইযা উঠ | দাম্পত্য জীবনে; সন্ত কহ 
আকর্ষণ ত্যাগ কাঁবধা গুর্ নব্হাঁবব সেবার নিজেকে তানি উৎনার্ত কবেন। 

দেবাব লোচনেব ম্বশুববাঁড় হইতে উপয্পার আহরান আসিতে লাগল । দেই 
কবে তান বিবাহ কাবা ফ্্ীকে পিত্রালষে বাখিষা আদধাছেন। দেই বালিকা গা 
এবাব যৌবনে পদার্পণ কবিযাছে ॥ আব কতকাল সে উপপো্ষিত হইযা থাকিবে £ লেচনের 

শ্বশুরবাড়ির লোক আসষা শেষটায় নরহাবব বণ নিল। ভান যেন শিবাকে বায় 

কহিয়া একবাব পাঠাইয়া দেন । 
ঈম্ববীয প্রেমে ভত লোচনেব জীবন তখন ভবপর। কোনোমতেই তান গাথা 

আশ্রমে প্রবেশ কাঁবতে বাজী নন। স্তীব সহিত যাহাতে দেখ। না হব, দাম্পত্য নপব 

স্থাপিত না হয ইহাই তিন চাহিতেছেন। নবহাব কিন্তু আজ্ঞা দিধা বানলেন। “বাবা। 

বা বড় কান্নাকাটি কবছে। ধরে বসেছে তুম একবাব শ্বশ্যরবাঁডতে থিযে দেখাশ,না 

কবে এসো ।” 

অগত্যা লোচনকে শ্রীথণ্ড ত্যাগ কবিধা যাইতে হইল । যাইবার সময় গুরুকে 

কাঁছলেন, প্র, আশীর্বাদ কৰুন আমাৰ মনোবাছ্য যেন পর্ণ হয়” 

ধ্বংস, বাগ্ছাবঙ্পত্ব্ গৌবসন্দব তো ভত্তেব মনোভিলাৰ পর্ণ বরান অনাই 
বধেছেন 15 

যে গ্রামে ম্বশুরবাড়ি সেখানে তিনি আিষা উপা্থিত। বিবাহের পল আর ফথ?। 

এখানে আদেন নাই, স্্রীব সঙ্েও এযাবং আব দেখা হয লাই | দেঁখিলেন। পুরুছের 

ঘাটে এক গুন্দবী তবূণী কলসীতে জন ভাঁবতেছে 

মেষোঁটকে িনি মাতৃ নদ্দোধন ববিলেন ভাবপব ম্বশৃবের নামটি উল্লেখ কণিয়া 

তাঁহার বাড়ি কোন রিকে গ্রানিতে াহলেন। বমর্ণা অঙ্গুলি নির্দেশে উহা দেবইফ। দিল । 

মবশূবালবে কিহ্ক্ষণ অবস্থানের পব আবাধ দেই পুকুধ ঘাটে" ভলুণাব সঙ্্ 

দেখা। শুনিলেন এ তাহাই বিবাহিভা হু? 

মন চ্ছিব কাঁবতে লোচনের আব কী হয নাই । ভিন বৃধিত লন? তাকহা 

গ্ীগৌনাদের ইচ্ছা নধ বে দাম্পত্য ভীবনে আ। তিন প্রাবউ হন নতুবা নিজে সে 

এমনভাবে গাতু দড্বাধন কিবা বাসবেন কেন ৪ নিভেব বৈব যমন জৌযনের হাতে দহ 

গংকল্পেব কথা সজল ন্যনে পডীকে বৃঝাইতে লাথিলেদ। 

যৃবতদ ভার্ধকে গ্বন ঘতে আনি তিন দনর্থ হন । উভয় হযে ছু হা 

দেহের জন্বন্ধ না শাথিবা ম্তালী ও প্রো নিবন্ত। পৌলককামভে অন্বদলে ও 

কাটাইবেন ' 
নবহাব এবাব প্রিষ শিষ্য লেচনকে চৈতনা-লীনাবধা লাল জদখ দেন | লিল 

পোমে অবস্থান কাবা লোচন এবাব তাঁহাল প্রান লীলাকাহিনী অঙ্গন কটন 
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গৌবকথাব মাধূর্যবসে স্বামী গ্পী উভষেই এ সমষে ভবপদুব থাকিতেন। গ্রন্থ প্রণযন 

কাবা লোচনেব আনন্দ আব ধবে না। দীর্ঘশদনেব স্বস্ন তাঁহাব সফল হইষাছে। 
গুবুব আর্দেগ পালনেও তানি আজ সফলকাম ৷ 

্রত্থথাঁনব নাম দদলেন-চৈতন্যমঙ্গল | নবহাবব হাতে ইহা দিবা মানুই তান বাঁলষা 

উঠিলেন, “বৎস, ঠাকুব বৃন্দাবনদাসও যে হাতমধ্যে এক লীলাগ্রধ্থ ?লথেছেন। তাবও 

নামকবণ হযেছে চৈতন্যমঙ্গল ৷ কাজেই তোমাব এ গ্রন্থ প্রচাবেব আগে বঙ্দাবনদাস 

ঠাকুবেব অনমাঁত নেওয়া আবশ্যক । তুম সে অনুম্াত নিষে এসো 1” 
বন্দাবনর্দাস নবহাবি শিষ্যেব এ গ্রন্থ পাঠে বাঁলযাছলেন, “আমি কবোছ প্রভূব ভগ- 

বন্তা বর্ণন, আব লোচনেব গ্রচ্থে ফুটে উঠেছে প্রভুব মাধূর্যমষ মর্ত। কাজেই দঙ্গত হবে 
আমাব গ্রন্থকে ঠ্চিতন্য ভাগবত" বলা । লোচনেব গ্রন্থ পাঁধচিত হোক চৈতন্যমগল' 
নামে 11) 

গুবুব প্রেবণাষ লোচন দূল্ল'ভসাব, আনন্দলাতিকা, বাগলহবী বচনা কবেন। এবং 
বাসপণ্চাধ্যাযেব অনুবাদ এবং বামবাষেব শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকেব অন:বাদও সম্পন্ন 
কাঁবষাছিলেন। 

শ্রীচৈতন্য সেবাব 'িত্যানন্দ ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গসহ শ্রীথণ্ডে আনেন । দই প্রভুব 
আগ্বমনে নবহবিব আনন্দেব অবাঁধ বহিল না, তাঁহাব শ্রীথণ্ডেব গৃহে গৌডীঘ বৈধবদেব 
ভিড় লাগিধা গেল। 

কাঁথত আছে এ সময় নবহবিব মাহাত্ম্য বাডাইবাব জন্য নত্যানন্দ প্রভু এব আভিনয 
শুবু কাঁবয়া দেন । মধু পিষাসী হইযা বাব বাব তিনি এ বক্তুটিব দাঁব ববিতে থাকেন। 

পদকর্তা উদ্ভবদাস ইহা বর্ণনা কাঁবষাছেন। 
কহে 'নত্যানপ্দ বাম 
শুন মধূমতীব নাম 

আসিষাঁছ তৃবিত হইবা । 
এত শুন নবহাব 

নিকটেতে জল হোবি 

সেই জল ভাজনে ভাঁবষা ৷ 

আনষা ধাঁবল আগে 

মধু পি সিস্ট লাগে 
গণ সহ খাব নিত্যানন্দ। 

যত জল ভাঁব আনে 
সধূ হয ততক্ষণে 

গুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ । 
মধমাতিব মধু দান 

সপার্ধদে কাঁব পান 
উনমত অবধতে বাষ। 
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হাসে কাঁদে নাচে গাষ 
ভূমে গড়াগাড় যায় 

এ উদ্ধবদাস নস গায় । 
তঃপব গোপীনাথজীব ভোগ শেষে শ্রীচৈতন্য ও শ্রণীনত্যানন্দ পব্মানন্দে ভাত 

সমাধা কাঁধলেন। ভন্ত বৈষবদেব উল্লাস ধবীনতে নবহাঁধব গৃহে দৌদন এব আনলেন 
হাট বাঁসষা গেল! 

নবহাৰ প্রতি বসব নীলাচলে গিষা গ্রভুব বহিত শালি হন। যে মধৃব স্নত হযে 
সণ্ষ কাঁবষা আনেন, শ্রীথণ্ডে বাঁসযা দিনেব পব দিন তাহাবই বনহুনে চলিতে থাকে । 

প্রভুব গল্ভীবা লীলাব প্রত্যক্ষদরশীবূপে নবহাবি যে কষেকটি পদ ন্চনা বনিষা 
গিবাছেন--তাহা অপবুপ। প্রভুব অন্তালীলাব পবম মধৃব বিবহবদ এগালতে গভাপ্রাত 
হইধা আছে। এ সব পদে ধ্রীতহাসব গুবৃদ্বও অসাধারণ । একন্ানে নন্হার 
'লাখিতেছেন-__ 

আবে মোব গৌব কিশোর । 
পুবূষ প্রেমবসে ভাব | 
স্ববূপ দাখোদব বাম বাষ | 
কবে ধার কবে হায হায 1 
কহে মৃদু গগন ভাষ। 
ঘন বহে দীবঘ নিশ্বাস ॥ 
মবম না বুঝে কেহ গোব। 
কহে গ'হ হইষা বিভোব ॥ 
কেন বা এ প্রেম বাডাইন্। 
জ্রীষন্তে পবাণ খোষাইনু ॥ 
[নঝোবে ঝবাষ দুনযান । 

নবহবি মাঁলন বহান | 

প্রেমাঁসম্ সাধক নবহাবিব কৃপা পাইফা শ্রীনিবার, নবেত্তম গ্রহীত উদ্ীপ্মান তৈয়ার 
সাধকেবা ধন্য হইযাছিলেন। নবহনিব প্রসাব্ত গৌবসন্দেক্বে 5 ঢা 

বৈষাবদেব এ সগয কম প্রভাবিত কবে নাই৷ নব্হাঁবন প্রেনলালা নাটো একাল নিল 
কালো মেঘ ছাইযা আঁসল+ তিনি শ্যানলিন, তাঁহাৰ গ্রাপপ্রহু শ্রীনৌবাচ্চ ভা টি 
মাই। 

2 গেল। 
বিবহ বিচ্ছেদ সহ্য কাবিতে পাবে নাই । টি স্ড নয সঃ বাগনাশ তে 
ভন্ত সাধকদেব শোকনাগবে ডি নব্হানি নিতালদলাষ প্রাবট হইলেন । 

টা ন্হোট ভাল পল দিন পুহু? 
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আচার্য শ্রীনিবাস ৪৫) 

আদেশ কাঁবতেছেন, হে ব্রাহ্মণ ! তুম এক্ষণে গৌঁড়দেশে গনন কল নহহেই জো: এব 

প্রেমমষ পু জা্মবেঃ অঃপকালেই দর্বশাচ্তে তাহার আঁধবাব হইবে। 

গ্দাদাস পুবীতে এবস্থান কাঁবব বালবাই বাসনা কাঁববাঁহিলন। কিছু হ্হাজুন 

আদেশে আবার তাঁহাকে দ্বাষ দনবাদ চাখীব্ৰ পামে প্রত্যাবর্তন কাঁঁতে হইল 1 কি 

পরে লক্গীপ্রয়াদেবীব গর্ভলক্ষণ দেখা দিল । গর্ভকাল পূর্ণ হইল। বৈশাছ। পানা 

বোঁহণ? নক্ষত্রে দিবাভাগে লক্ষীপ্রবাদেকী এই প্রেমময মন্ানটিকে প্রনব বান 
বৈশাখী পার্ণিমা দিবা বোহিণী নক্ষত! 
শভক্ষণে ল্দযীপ্িবা গ্রনবেন পৃ । (ভতিক্কন। 

শ্লীনবাস ছিলেন আঁত বূগবান | তাঁহাব চ্পক গৌববর্ণ, ঢনওল আকর্ণ বিশ্রান্ত 

নয়ন, আত সুন্দৰ নাসিকা এবং মূ মধুর বাক্য শুনিযা সকলেই প্রত হইতেন। বালা- 

কালেই শ্রাস্্ে তাহাব যথেট আঁধকাব ভন্মাইবাছিল। ব্যাকবণ। কোষ অনং্কান ও 

তকশাদ্র প্রভীতিতে আত অঃপ সময়লেব মধ্যেই তান যথেট ব্যংপন হইঘাহিলন। 

পণ্ডিত ধনঞব বদ্যাবাচস্পাঁতব নিকট শ্রীনবাস অধাবন কবেন। 

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই প্রীগৌবাদভাণে শ্রীনবাসেৰ অকীন অনুবাগ জাদ্নযাহিল। 

তাঁহাব প্রেমভান্ত দৌখবা তংসামায়ক গৌব ভরডগ্রণ 'বাম্মত হইধাছিলেন। শোবিদ ঘোষ 

মহাশধ নিবন্তর প্রীনবাসের মুখে গৌবগুণ শ্রবণ কাবতেন। শ্রীথন্ডের নবহনি অবোত 

ঠাকুব এই সময়ে অত্যন্ত বণ হইযাছিলেন। তীনও শ্রীনিবাসকে দৌখুভ উক্ত হন। 

যাঁজ গ্রামে শ্রীনবাস ও নবাব ঠাকুবের প্রথম সম্মিলন হয । এইনূপে ভংগণো সহিত 

শ্রণীনবাসের আলাপ পাঁবচব হইতে লাগল । গন্গারানেব আবাদে প্রেম প্রবাহ বাহিতে 

লাগিল, সেখানে প্রেমসবোবরে সৌনাব কল ফুটিঘা উঠল। 

কিন্তু বৃদ্ধ গ্গাদাসেব আফুকোল ভ্রমেই শেষ হইধা আনিন। ভাঁহান প্রণাক 

ভীনতগ্রাণ পৃত্রাট যৌবনে পেৌছিতেই গঙ্গাবাস পালাকে পবন কানন । নিবাস 

মাতামহ বলবামেব বিভাব আঁধকাবী হইয়াছিলেন। পিভ্দ মূড়াপবঘ তাক জাগা 

তান মাতামহের আলষে গমন ববিযা দেইচ্ছানেই জবচ্ছান কলা কতবার লো 

ধতীবষোগের পরও শ্রীনবাসে গৌবানবোগেল বিচ্ডে হয় হইনি মা 

এরীনিবাস যেন শ্রবগোবা্জের প্রেমমৃর্তি। তাঁছান এই নরম দিল দিন বাদি পডে 

লাগন। শ্রীনিবান শ্রীগৌবাছ দর্শনের বীিন্ত উতকা্িত হই উঠত একা আু 

প্যবধামে গমন কাবিলেন। কিন্তু পাঁথনাধা ভিন শনতে গইপন ও লুপ 

অপ্রকট হইযাছেন। ইহাতে বেন ভাহাদ মদ্তঙে বেঘত উন 
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্ র্ সি পা ছি পাপ ক রত 

ন্যাষ মছিতি ইইবা পাঁউলেন। িহ্বাল পরে ভ্র নন হালা হ আট 

কোথাধ গেলে বলিধা ব্যানুলভাবে করতে লটরলেন | ভাহি শ্রান সক তি 
সহীনবল প্রসাটত নালা জি হাত নবপদ্যে-গন্তং শ্রীপুযোভভনং কৃতাতিঃ শীত্ীনরল প্াপিভ মলা টি 

জনমৃখৎ শ্র্ধা তিলধানতাম্ 1 দুকেধৈ সম গা ভালা দা 

মাস্যাসাঁতশযং দবামভিবহণু হবেন আাইিটবালুটী কথিত হা টা জট ৫ 

লন | রে তত হাটি 
সময শ্রীগৌবা সন শ্রীনবাসরে দশনিদান চে 



৪৬০ ভাবতেব সাধক 

শলীনবাস বহূবাব স্বল্ণে মহাপ্রভুর দন পাইযাছিলেন। অতঃপব শ্রীগৌবাদ বিবহব্যাকুল 

্রীগদাধবাদি ভন্তবৃন্দেৰ সহিত শ্রীনবাসেব লন হয এবং হীন পাবা দর্শনীষ স্থান” 

সকল দর্শন কবেন। 

এইরুপে শ্রগীনবাস িছাদন প্কীধামে অবস্থান কাবধা আধার শৌড়ে প্রত্যাবর্তন 
কাঁবলেন। 'কিছযাদন যাঁজগ্রামে অবস্থান কবিষা শ্রীনিবাস নবদ্বীপ আঁভমুখে চাঁললেন। 
নব্দীপ ও ধ্যনতপুব দর্শন কাঁবষা 'তাঁন খানাকলে কৃষনগরে আঁসষা ঠাকুব আভবাগেব 
সাত সাক্ষাৎ কাঁবলেন । তথা হইতে শ্রীথণ্ডে আঁগষা এবচাগ্রামে মধ্য দা বন্দাবন 

আভমূখে যাল্রা কাঁবলেন। কাশী, অযোধ্যা ও প্রযাগ হইবা মথ্বোয় আঁসলেন। 
এখানে আঁসষা শানলেন কাশীশ্ৰব গোস্বামপ ও বঘ;নাথ ভট্গোস্বাগীও শ্রীপাদ সনাতন 
গোস্বার্মী ও শ্রীবূপ গোস্বামী অন্তর্ধান কাঁবযাছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্গোদ্বামী 

প্রীত মহাগ্রতুব শোকে অধীর । এই অবস্থা দৌখযা শ্রীনবাসেব শোক উর্থালবা উঠিল। 
যাহা হউক এই স্থলে শ্রণজীবাঁদ গোস্বামীগণেব সন্দর্শন পাইলেন ৷ কাঁথত আছে 

গ্া্নযোগেও এই সন্দর্ণন ব্যাপাবে অত্যন্ভুতবূপে সংঘাত হইযাছিল। গ্রণীনবাস আঁচবেই 

্রবা্দাবনে শ্রীমর্তসমূহ দর্শন কাঁবলেন। শ্রীনিবাস দ্বাবা যে ভা্তিগ্রন্থ ও ভীততপ্রচার 

হইবে, প্রপাদ সনাতন জ্বগ্রেই শ্রীজজীব গোস্বামীকে এ সন্বন্ধে উপদেশ 'দিষাছিলেন । 

দ্বপ্নের মম এইবৃপ- বৈশাখ মাসেব ২০শেতাবখে শ্রীনবাস আচার্য নামক একজন ভণ্ত 

এখানে পেশছিবেন | সম্ধ্যাব কালে প্রগগোিন্দদেবেব আবাতিব সমষ লোকে ভিড় অপ 
হইলে তাঁহাব অন্বেষণ কাঁববে। তাঁহাব বর্ণ হলদদেব ন্যায গোধবর্ণ। কলেবব আঁত 

ক্ষীণ, বযস অল্প, নযনযূগল প্রেসাশ্রঃপূর্ণ | তাঁহাকে দোঁথলেই 'চানতে পাঁবিবে। 
শ্রীগোপাল উই দ্বাবা তাঁহাব দীক্ষা ব্যাপাব সম্পন্ন কাঁববে এবং শাপ্ন। অধ্যঘন কবাইবে 
অধাষন পাঁবসমাপ্ত হইলে তাঁহাকে গ্রন্থগল পণ কাবিষা গড়ে পাঠাইবে। ইহা 

দবাবা শ্রীগৌডমণ্ডলে গ্রচ্থ ও ভীন্ত গ্রচাব হইবে । 

চ্বস্ন দৌখধা শ্রীজীব যথাসমযে শ্রপীনবাসেব অনুসন্ধান কাঁবলেন । স্বপ্নে যেব্প 
দেখিযাছিলেন, সেইবৃপ মার্ত দোঁখতে পাইধা তাঁহাকে আপনাব শ্রপমান্দবে লইযা 
আসলেন । 

শ্রীনবাস দণর্ঘকাল শ্রীবঞ্দাবনে অবস্থান কবেন, শ্রীজীব গোস্বামীবনিকট ভানুণাস্ম 

অধাষন কাঁদযা আচার্ পদবী প্রাপ্ত হন। প্রীীনবাস এই সগষে অপবকেও শাম্নাধাযন 

কবাইতেন। নবোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীবন্দাবনে শ্রীনবাসেব 'প্রুষ সহচববুপে সতত 
তাঁহাব সাঁহত বিচনণ কবিতেন। শ্রীবন্দাবনধামে ভীন্তব এই তিন অবতাবেব সাঁদ্মলন 
শ্রভগবানের এক সংন্দন বিধান। এই তিন শহাভাগবত একত্র অবদ্থান দ্বাবা আপনাদের 

ভাবী জীবনেব কায" গথে অগ্রসব হইাতাঁছলেন। গ্রীবন্দাবনেব তীগর্থদর্শন, প্রাচীন 
প্রবীণ ও ভজনানষ্ঠ বৈধণবগণেব সঙ্গলাভ । গোস্বামী শাল্ন অধ্যয়ন এবং সদাচাবা- 
নূষ্ঠান দ্বাবা ই“হাবা বাদ্তাঁবক ভা্কণাঙ্মের উপয্ত্ত গ্রচাবক এবং মানবসমাজেব প্রন্কৃত 
গৃবুূব উপয্্ত সামর্থ লাভ কাঁবধাছলেন। 

[বল শান্ুশিক্ষাথ নয় । শ্রণভগবদন:ভাবেও ইহাদেব বাঁশটতা যথেন্ট পাবিলীক্ষত 



পু গন 



৪৬২ ভারতেব সাধক 

বন্ীবসুগ্যবেৰ সীমায় আগমন কাঁবলেন । তখন বার হাদ্বীৰ বণাবস্ুপুবেব আঁধপাঁত 
ছলেন, ডাকাতি তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল৷ পাঁথকাঁদগ্েব ধন লং্ঠন তাঁহাব নিত্য 

কার্থ মধ্যে পাঁবগাঁণত হইয়াছল। গ্রম্থপূর্ণ কাণ্ঠসম্পুট দৌঁখযা বাব হাদ্বীবেব 
দূতগ্রণের মনে হইল ইহাতে অনেক মূল্যবান পদার্থ আছে। এব্প সন্দেহেব যথেষ্ট 
কাবণও ছিল। শ্রপাদ শ্লীজীব গোদ্বামণ আঁত যত কাণ্ঠসম্পূট বন্ধ কাবিধা দিরাছিলেন। 
'হন্দুস্থানী গ্রহবী৩ সঙ্গে ছিল । 

'নগাভাগে কান্ঠসম্পূট অপহৃত হইল, শ্রীনবান জাগিয়া দোঁথলেন সর্বনাশ হইযাছে। 
তিনজনই অধীরভাবে িষৎক্ষণ অনুসগ্ধান বাঁধলেন, িল্তু শনক্ষল। কিছুতেই আব 
সন্ধান হইল না। বহক্ষণ পৰে একজন লোক শ্রীনবাসকে বলিলেন, 'বঞু'পবের বাজাব 

বাঁডতে গ্রল্থসম্পূট নীত “ছইব্লাছে, আগাঁন সেইখানে ইহাব অন:সদ্ধান পাইবেন । 

শ্রীনবাসেব ব্যাকুল প্রাণে আশাব সঞ্চাব হইল । দীন প্রদীল নবোত্তমকে আদেশ কাঁবকা 
বাঁললেন; নবোত্তমঃ তুমি শ্যামানন্দকে লইষা খেতবী যাও, ইহাকে সঙ্গীত ক্রমে উৎকলে 
পাঠাইও। গ্রন্থের সন্ধান পাইলেই আমি তোমাদেব সংবাদ দিব । ইহারা আচার্ষেব 
আজ্ঞাষ ব্যাকুল মনে খেতবশীতে গমন কাঁবলেন । 

এঁ্দকে শ্রীনবাস একাকণ বনাবষুপবে গমন কাধলেন। তাঁহাকে দৌঁখিযাই বনবিস্ক- 
পুবের লোকেবা ভগ্ব্দব্তাব বালিয়া মনে কাঁথতোঁছলেন। শ্লীকৃষ্ণবল্পভ নামক একজন 
্রা্ষণ পত্র আচার্ধকে দৌথযাই প্রেমে অধীব হইলেন । ই*্হাব নবাস দেউলী। ইনি 
আীনবামকে দেউলীতে লইঘা গেলেন এবং বাঁললেন, বাজা বাব হাম্বীব ঘাঁদও ডাকাতি 
কবেন কিন্তু ভাগবত শ্রবণে তাঁহাব সাঁবশেষ অন:বান্ত আছে।সূতবাং আপ্গাঁন বাজবাঁড়তে 
চলুন। কৃষ্বল্পভ এই বাঁলযা শ্রীনিবাসকে বাজবাঁড়তে লইয়া গেলেন । বাজা আচার্ষেব 
তেজঃগ্রভাব দৌঁথযা 'বিস্মিতাক্ঃকবণে তাঁহাব গ্রীচবণে পতিত হইলেন এবং স্পষ্টতই 
ব্ীঝলেন বে তাঁহার লোকেবা বন্ধ লোভে যে কান্ঠসম্পুট আনষাঁছিল, ইনিই সেই বড 
নিচষেব আঁধকাবী। বাজা দসদ্য ছিলেন বটে, বিন্তু তাহাৰ চিত্ত একেবাবে ভগবদ: বসে 
হান ছিল না। শ্রীনবাসেব দর্শনে তাঁহাব চিত্ত শৃদ্ধ হইল । তান শ্রীনবাসকে ভ্রমব 
গীতা পাঠ কাঁবতে অনুবোধ কাঁবলেন। শ্রীনিবাস এমন অন্ভুতভাবে গীতার ব্যাখ্যা 
করিলেন যে সে ব্যাখ্যা শ্রবণে গ্লোতৃ মা্েবই বক্ষঃগ্থল অগ্রীসন্ত হইল । ব্যাস চক্রব্ত 
নামক বাজাব একজন পাঠক ছিলেন । তিনি একেবাবেই অধীর হইবা পাঁড়লেন। শ্ত্রীনবাম 
আচার্যও শ্রেমাবেশে আত্মহাবা হইলেন । বাব হাদ্বীব ভাবেব আবেগে আব স্ব 
থাকিতে না পাঁবধা মনুিতেব ন্যাষ শ্রীনবাসের চবণতলে পাঁড়য়া ভূমিতে লুণ্ঠিত 
ইইতে লাগিলেন কিয়ংক্ষণ পৰে বাজা প্রকাতস্থ হইলেন, সপ্্যাব সমযে 'তীন প্রী- 
নিবাসকে বলিলেন, প্রভো ! এখানে আপনাব শুভাগমনেৰ কথা আপনার এ শ্রীমুখে 
শদনিতে বাসনা কবি । শ্রীনবাস এই উপলক্ষে ভুমকা কাঁবঘা বাঁব হাম্বাীরকে শ্রীগৌবাঙ্গ 
অবতারেব কথা শদনাইলেন, তৎপবে শ্ত্রীগৌরভস্তগণেব কথা বাঁললেন । তাবপবে গ্রচ্থ 
ভু'বিব কথাও বাজাকে জানাইলেন। বাজরা সন্তপ্তাচত্তে স্বীয় দূত্কাতর সকল কথাই 
শ্রীনিবাসেষ নিকট সবলভাবে জ্ঞাপন কাঁধয়া বাঁললেন, স্পট খালয্নাই আমার চিন্তে 
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নামে পাঁবাচিত ছিলেন, বিবাহেব সয় হইতে হীন ঈগ্ববী নামে আঁভাঁহত হইলেন । কেহ 

কেহ ঝ'লন গোপাল চক্রবত+ও শ্রীনবাসেব নিকট দীক্ষা গ্রহণ কাঁববাছলেন। তাঁহার 
পুল ম্যামাদাস ও বামচু শ্রীনবাসেবানকট দর্শীক্ষত হন । এই সমবে গৌবভন্ত দ্বিজ হাব 
দাসেব পুর গোকলানন্দ দাসও আচার্য গ্রভুব নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবেন। কংমাবনগব 
ধনবাসী সবখ্যাত বাছচন্দু কাববাভবেও শ্রীনিবাস দীক্ষা দিধা কৃতাথ' কাবা ছিলেন । 

কছাদন পে শ্রানবাস আবাব বান্দাবনে িবাছলেন | তাঁছাব যাওযাব দৃাঁদন 
পূর্বে হবিদাসাচার্ধ তিবোধানকাঁবধাছিলেন। কিন্তু নৌভাগ্যরমে শ্রীগোপালভট্টঃ শ্রীক্জীব 
গোজ্বামী, ভূগ্র্ভ ও লোকনাথ তখনও প্রকট 'ছিলেন। শ্রশীনিবাসকে পাইয়া সকলেই 
আনাক্মিতহইলেন ৷ এই সমবেশ্যামানন্দও পনবণব শ্রীবন্দাবনে গিষাছিলেন। শ্রীনিবাসের 
অভাবে গৌড় অন্থকাববং প্রতীষমান হইল । তাঁহাকে আঁনবাব জন্য ভন্তগণ বামচন্দ্রকে 

বৃন্দাবনে গ্রেবণ কাঁবলেন। এই সমযে গ্যামানন্দ, বামচদ্দ্র ও আচার্য প্রভ্ একত্রে আবাব 

গৌঁডে প্রত্যাবর্তন কবেন। বনবিষ্ুগদুবে আঁসষা আবাব তিনি বাজা হাদ্বাঁবকে কৃতার্থ 
কবেন। এইবাব আচার্ষ প্রভ্ বাব হাছ্বীব ও বাণীকে গন্দ দীক্ষা প্রদান কবিলেন এবং 
হবিনাম জপের ভ্রম বাঁলষা দিলেন । বাব হাদ্বীব নাগেব গাববর্তে বাজাব শ্রীটৈতন্যদাস 
নাম বাঁখলেন। বাজাব গন ধাড়ী হাদ্বীবও আচার্য প্রভুন নিকট দীক্ষা গ্রহণ কাঁবলেন। 
বাজা কালাচাঁদ মূর্তি গ্থাপন কাঁবলেন ৷ গ্রীনবাস উহাব আভবেক কার্ সম্পন্ন কবেন। 
দপযযবাজ বীব হাদ্বীব শ্রীনিবাসেব প্রভাবে গবম ভন্ত হইযাঁছলেন। এই সমবে বলাবধু- 
পুবে আচার্ প্রভুব 'নকট গত ধত লোক মন্দ দীক্ষা গ্রহণ কাঁবষাঁছলেন। অতঃপব 
শ্রীনবাস ধাজীগ্রামে প্রত্যাবর্তন কাবা এক মহামহোৎসব কবেন, নানাস্থান হইতে এই 
মহোৎসবে ভন্তগরণেব সমাগম হইযাঁছিল । এই উৎসবে গ্রীনত্যনন্দ প্রভুব তনঘ যোগদান 
কাঁববাঁছলেন। শ্রীনিবাস কাণ্খনগাঁড়গ্নাতেও এক নহামহোৎসব কাঁববাছিলেন ৷ সেখানে 
গোকুলানঘ্দ ও শ্রীদাসাচার্য মন গ্রহখ কবেন। 

অতঃপৰ খেতবীব মহামহোবসবেও শ্রীনবানানিজ ভঙ্গণসহ শুভাগমন কবিবাছিলেন। 
যাজী গ্রামে, শ্রীথণ্ডঃ তৌলবাবাধাঁব, কাণ্চনগাঁডঘা, বাহাদুবপুু, খেতবণ প্রভীতি স্থানে 
আচার্থ শ্রীনবাস ও নবোত্তমেন প্রভাবে নামকীতরন মহামহোৎসবে সেই সবে ভান্তিবসের 
বন্যাপ্রবাহ বহিযা গিষাছিল। বাঁকুডাঃ বীবভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুক হলী, নদীষা, 
যখোহব ও বাজসাহীতে গ্রীনবাস ও নবোত্তগেব কূপাষ ভীনিধর্মেব বিজবধবজা উদ্ডীন 
হইবাছিল। কটক নগবে' খড়ুরহ ও নবদ্ঘটপে ই'হাদেৰ বন্ধে বহ;বাব বহু; ভান সাঁদমলনন 
মহাসওকীর্তনোতসব সম্পন্ন এবং শ্রীগৌবাঙ্গেব ভুবনপাবন্য নামের জনধবাঁন সমাঁথত 
হইযাছে। শ্রীনিবাসই খেতবীতে নবোল্তমদান ঠাকুবেব প্রতিষ্ঠিত প্রগৌবান্গ, বল্পবীবান্ত, 
ব্রজজযোহুন, বাধাকৃষ্ণঃ লাধাকাক ও বাধাবস্ণ মুর্তি আভিবিক ববেন । 

ঘৌনিবাস নাউদেশে গোপালপ-ন নিবাসী বাঘব চন্রবততী্ণ এবং তাহান গঠাহণী মাধবী- 
দেবাব প্রার্থনা উহাদেন কন্যা পীমতী গৌবাঙ্গাপ্রনাদেকীকে গববাহ কবেন । আচাষ, 
প্রভূন উভয সহধাম'ণীন মধ্যেই ঘথে্ট সদ্ভাব ছিল ৷ 

গীনিবাস আচার্ব বারও সবিখ্যাত বৈধব দার্পীনক এরীগাদ গ্ীজীব গোম্যামীব নিকট 
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ছাত্ুবৎ ভন্তিশান্য অধ্যয়ন কবিধা আঁদিবা ছিলেন; বাঁদও শ্রীজীবেব লিখিত গ্রন্ধের বাথা 
করাই তাঁহার প্রধান একটা কর্তব্যভাব ছিল, কিন্তু ভাঙবজ্জাকব পাঠে রানা যায়, শরতের 
শ্রীনবাসকে যথেষ্ট ভান্ত কাঁবষা প্র াখিতেন । ভাঁডবজ্াকবেব উপনংহাবে শ্রীনবাসেং 
নামে তিনখানা পরব প্রকাশিত আছে । দুইখানি শ্রীকীবেব লাঁখত জপাখান শ্রীনারত্যা" 

নন্দাত্বজ বীবভদ্রু গোস্বামীর লাখিত ॥ শ্রীজীব পত্রের স্বস্তি মুখে লাঁখযাছিলেন- 
“স্বাস্ত মদীষসুখগ্রদ পনদ্ন্দ শ্রানবাসাচাষা 

চবণেষ। 
শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্স্তসা সপ্রণামালিঙ্গন 

শংমনবম।” 
শ্রীজীব একে ব্রাহ্মণ তাহাতে আক্মাব বক্ষচাবী, তাহাব উপবে আবাব দার্শীনক 

পাঁডত ও প্রাণ্ধ গ্রন্থকাব। নর্বোপাঁব আচাষ প্রভুব শিক্ষা গুব্ ও অধ্যাপক, শ্রীত্াব 
বসেও আচাষ প্রভুব জ্যেষ্ঠ হওষাই সম্ভবপব, শ্রীঙ্রীবেব উত্ত পর শ্রীনিবাদের গৌরব ও 
শ্্রীজীবেব দীনতা উভষেই সূচিত হইযাছে। শ্রীনবাসেব এই গৌববেব একটি বিশেষ হেতু 
এই ষে, বৈষ্ব্গণ ইহাকে মহাপ্রভুর প্রেমর্শীস্তব অবতাব বাঁলযা জানতেন! এ্রবনাক 

শ্রীমাননত্যানন্দাত্বজ শ্রীনবাস আচার্য প্রভূকে “বং ?হ শ্রীশ্রীমহাপ্রভো শি” বলিল্লা পত্রে 
সম্মান প্রদর্শন কাঁবষাছিলেন । 

সহাপ্রভ শ্রীগৌরাঙ্গেব পবব্তীঁ সমযের বৈধবগণ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভ্কে তদীহ 
প্রেমশীন্ত বাঁলষা মনে কাঁবতেন। মহাপ্রভয শ্রীনিবাস দ্বাবা বৃন্দাবণ্যবা্ষী গোস্বামীগণের 
্রদ্থ বঙ্গে প্রচাব কবেনঃ ইহাই পববতর্ণ বৈষবগণেব ধাবণা 1, কণাঘৃতে আঁত সংক্ষেপে 
শ্রীনবাসচাঁবত যেরূপ বার্ণত হইম্নাছে তাহা আঁত মনোহব | 

“ন্রীবূপ গোস্বামীকৃত বত গ্রল্থগণ । 
যত এন্থ প্রকাশিত গোস্বামী লনাতন ॥ 
শ্রীভট্ট গোঁসাই যাহা কাঁধলা প্রকাশ । 
বঘুনাথ ভট্ট আব বঘটনাথ দাদ 1 
শ্রীজজীব গোস্বামীকৃত যত হদ্থ চষ ॥ 
কাঁববান্ গ্রন্থ যত কৈলা বদনষ & 
এইসব পেন্থ লৈষা গোৌঁড়েতে স্বচ্হন্দে | 
বিস্তাবিলা প্রভু তাহা মনেব আনন্দে! 
শ্রীনবান বাধুঝূপে পল্ঘ মেঘ লইয়া । 
লইযা আইলা তেহে! যতন কবিযা 0. 
রজাগান মধ্য হইতে গ্রন্থ মেঘ জান । 
গৌঁড়দেশে কৃছে সিনে দিবা প্রেমপণাণা। 
ফল বাব তাতে দ্ধ জার শসাগণ । 

কৃষ গ্রেনামৃভ বৃষ্টে পাইল ভবন 2? 
এই গ্রন্থসমূহেব বসাস্বাদনেৰ নান প্রতাহই যাজীঘেদে ভঙ ভনতা হইহ। 

ভা দা (স:-১)-৩০ 



1৪৬৮৮ ভাবতের নাধক 

দেখ ছইতে বৈফব ছাত্ুগণ আনিরা গ্র্থাধ্যরন কাঁবত। শ্রীনিবাস প্রেমভাঁিব পাব পিদ্ধানত 
সবলকে পুনাইতেন এবং বিশদবূগে বঝাইতেন। এইবুপে কর্ম ও জ্ঞানেব প্রভাব 
ভীন্তিব লংধাসন্গীত তবদ্প্রবাহে উপাসকসমাজ হইতে সুদূর প্রাস্থিত হইল 1 তাঁহাবনজেব 
সাধনভজন ও ভাব আবও অদ্ভূত । যথা 

“প্রেমামূতে ডুব বহে বার আব দিনে 1 
সংখ্যা কাঁব হাবিনাম লব প্রহবেক ৷ 
গ্রন্থ দবশনে ধায আব গ্রহবেক ॥ 
বাধাকুষণ থোবিন্দ কীর্তন দুই নাম । 
স্মবণ বিলাক প্রেমে ভাসে অবিবাম ॥ 
চণ্ডীদাস বিদ্যাপাঁত শ্রীগীত গোবিন্দ । 

বার়েব নাটক গ্রন্থ গান গবানদা ॥ 
বজনীতে ভন্ত সঙ্গে পবে বাসবিলাদ । 
গান শিক্ষা দিল ভন্তি প্রেমের উল্লাস ॥ 
দিনে শালগ্রামে দেবা তুলসী সেবন । 
পব্ম ভাঁন্ততে কবে জলেব গন ॥ 
বাধাকৃঝ ধ্যানমন্ত নাম দৌঁহাকাব | 
এই মত জ্মবণ-লীলা স্নাঁত সর্বকাল ॥ 
গৌবগ:ণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ 
এই মত 1দবাবানন উপভ্ধে কবণ | 

শ্রীনবাম আচার্ষের দুইটি নহধার্মণদ 1ছলেন। একেব নাম দ্রৌপদী, ইনি বিবাহের দমরে ঈশ্বর নামে আভাঁহত হই্যাছিলেন। অপনাপব নাম গৌবাঙগাগ্রয়া বর্ণানচ্ছে লিখিত আছে। শ্রীনবাস আচার্য প্রভুব [তিন পনর যথা শ্রীবন্দাবন আচার, বাধাকৃ আচার্য ও শ্রীগাঁতগ্রোবিদ্দ এবং 'তনটি বন্যা । কণ্যাদেব নাম হেমলতা, কৃষণাপ্রযা ও কাঞ্চনলাতিকা ৷ ই'হাবা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য গ্রভুন নিকট দগক্ষামন্ত গ্রহণ কবিষা- ছিলেন' শ্রীনবাসেব শিব্য বানকৃষ্ক ট্টবাজেব গর গোপীছুনবল্পভ চট্টবাজেব সহিত হেমনতাদেবাৰ এবং অপব শিব্য কম চবানেন নাঁহত কৃষাপ্রয়াদেবীব বাহ হয় । 
প্রীনবাসেব দুই ঘবনণ। কোন ঘবনীব গর্ভে কাছাব জন্ম বর্ণননূন্দে তাহা লাঁখত হয় নাই। কর্ণানন্দ প্রণেতা যনন্দন দাস হেমলতা ঠাকুবাণীব দ্রাতুজ্পুর সুবলচন্ু ঠাকুরের শিষ্য । তান ১৫২৯ শকে এই গ্রন্থ লাখযাছিলেন। সুতরাং আচাষ প্রভুব বংশাবলী সম্বয্ধে তাঁহাব যথেষ্ট জানা ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থে আমবা উ্তগ্রশ্নেব কোনও 

এই গ্রন্থধানি শ্রীনবাসের শিষ্য প্রাণযাগণে স্দাবন্তৃত তালিকা । শ্রীনিবাস আচার্ষের পোপ ্রর্গাতগোবিন্দেব গলুত্ বাধামোহন গোদ্বামী। রাধাযোহন কর্ণানন্দ- কারের অনেক গাঁত দ্বকৃত পদামূত সমাদর উদ্ধৃত করিয়াছেন । 



আচার্য শ্রীনবাস ৪১৬৭ 

গ্রাীনবাসেব জন্মভীম চার্খান্দ গ্রাম বহুদিন হইল গন্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে । এই 

গ্রামে বিগ্রহ ছিল। সেই নকল স্থানান্তবে নাত হইযাছে। বনবিধুপুব। বৃধাইপাড়া ও 
মাঁলহাটী গ্রাম আচার্য প্রভুবংশ গোস্বামিগণের বর্তঘান বাদ। ইহান উপশাধাদি 
সৈখনাবাদ, বোবাকাল। ফাবদপৃ, মণ্ডলগ্রাঞ। গোপা গ্রাম। সোনাবন্দি প্রস্থীত পাসে 
বাস কাবতেছেন। চট্টবাজ বংশেব এক শাখা আটিযায বন্ধ্য কাওযালজান? গ্রামে বাস 
কাঁবতেছেন ৷ ই“হাবা চক্রবত বালযা আঁভাহত হইলেও ই'হানা চট্রনাজবংশীন । পনম 
গৌব্ভন্ত অনন্তবাম চ্টুবাজ বাঢদেশ হইতে পূর্বাঞ্চলে গনন কবেন ॥ ল্দমীনারাযণ চট্টবাত 
বম তপসবা ছিলেন ॥ তাঁহাব অসীম প্রভাব দর্শনে মুকুদ্দকিশোন চত্রুবতর্ণ তাঁহাকে 
কন্যা ও বিষষম্পান্ত দান কবেন। এই চক্ব্তরট বংশধবগণ সমগ্র বাদেশে হ্রীগোয়াদ 
মহাপ্রতুব প্রবর্তিত প্রেমভীন্তময ধর্মপ্রচাব কবেন। শ্রীনবান আচার দাবর্ণ গোটীয় 
বাড়ী শ্রোনীয ব্রাহ্মণ বংশাবতংস বাঁলয়া পাবাঁচত ছিলেন । 



বাবা কালীকমলীওয়ালা 

১/৩১ খষ্টাব্দে পাঞ্জাবেব গণুল্রবানওঘালা জেলাব কাঁটনা জালালপুুব গ্রে আঁভ- 
জাত বৈশ্যকুলে শ্রীবসাব্যাসংহ পিতাঙাতাব 'দ্বিতীব পত্র ঝুপে ভূমিষ্ঠ হন। ইনিই 
উত্তবকালেব সপপ্রাসদ্ধ কর্মবোগী কালীকমলীওবালা বাবা । 

?পতাব ছিল ভাল একটি গিঠাইযেব দোকান । অগ্রজ্জ বিশান সিংহ পাটোযাবীব কাজ 
কাঁবতেন। বিসাবা িভাব অনুবোধে িঠাইযেব দোকানের দেখাশুনা শু কবেন। 

বাল্যকাল হইতেই বহু? স্দগুণেব লমাবেশ তাঁহাব চাবন্নে ছিল । গ্রামেব লোবেবা 
ডাঁকিত ভকতঙ্রী বাঁয়া। আধ,সঙ্গ ও সাধূসেবা ছিল বিসাবাব আত প্র দৈনান্দিন 
কর্ম। 'িঠাইব দোকান পাঁরচালনাব সঙ্গে সঙ্গে একাজে প্রাবই তাহাকে ব্রতী দেখা 
যাইত । 

৯/৪৭ খচ্টাব্দে বোল বসব ব্ধসে নিকট গ্রামে শাহজাব কন্যাব সাঁহত তাহার 
বিবাহ হয় । 

পব পর তিনাঁট পুনের জন্ম হয। সংসাবে থাঁকষা তান ছিলেন বৈবাগ্যবান্ 
িবাসন্ত। দোকানে কাজকর্ শেষে প্যবাণ পাঠ ও জপতণ প্রত্যহ ববিতেন | 

অবশেষে তীব্র বৈবাগ্যেব উদর হইল । ১৮৬৩ খ্টাব্দে গৃহ পাঁবজন সব ছাডিযা 
বাঁহব হইলেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য । 

নানা তীর্থ পর্বটনেন পব 1শবপযবী কাশীধামে আঁদিষা উপাদ্থিত 
স্বামী শঙ্কবানদ্দ-_গবমহংস তপোঁনাঁধ মহাবাজ নামে দুপাঁবাঁচত--বাস কাবিতেন 

কাশীব নেপালী খপবা নামক মহল্লাঘ ৷ বিদাবা তাঁহাব চবণে আশ্রব মাগিলেন । 
১৮৬৩ খষ্টাব্দে এক শুভলগ্নে স্বামী শঙ্কবানদ্দ গঙ্গাতীবে বাবা তাঁহাকে সন্যাস 

দিলেন। নাম হইল ীবণহদধানন্দ | 
প্রা চার মাস আঁতিন্রান্ত হয । অতঃপব জ্যে্ঠ ভ্রাতা দিশান এবং 'বসাবাব গ্রদ 

গ7নেবা সংবাদ পান যে 'তাঁল কাশীতে ন্্যাস নিধাছেন ৷ নকলে আঁসষা গর খঙ্কবা- 
নন্দেব চবণে নিাঁতিত হইলেন । 

গরেবে আদেশে কিছ্দনেব জন্য বিশূদ্ধানন্দকে গহস্থাপ্রমে ফাঁবযা যাইতে হ্য। 
গৃহেব পাণে একি ভজনবদুটীব নির্মাণ কবিধা মিলিত হইধা ?তন বংদব [তান বাস 
কবেন। তাবপব পদতলে উপব সংসাবেন দব ভাব 'দিয়া, সবাব কন্সতি নিয়া আবাব 
গৃহত্যাগ কবিরা চাঁলষা আসেন । 

বিছুদাদন গঝুব আশ্রমে থাকিবা লাধনভঙ্রন ও শান অধ্যবন কাঁবলেন। তাবপব 
চাঁললেন তীর্ঘ পাবব্লমায় | ধ্াবতে ঘরাবতে হবিদ্বাবে আঁসিরা উপান্থুত। 
হবিদ্বার হইতে হরধীকেশ । এই অগ্চলেব নাম ছিল তখন তপোবন । চাবাদকে অবণ্য 

"বাপদ-সন্কুল | দুই-এক শত দাধু পর্ণকুটীব ফলক ঝোপাঁড়ুতে বাস কাঁবযা তপস্যা 
কবেন। বন্দমূল। জংল? ফল ও বেলপাতা আহাব কাঁবধা চলে তাঁহাদের জ্রীবনধাবণ | 



বাবা কালীকমলীওষালা ৪৬৯ 

এখান হইতে বিশংম্ধানন্দ মহাবাজ ১৮৪০ থক্টাব্দে উত্তবাখন্ডেল কেদাব্বদলী। যু 
নোতী ও গঙ্গো্ী দর্শন কবেন, দুর্গমপথে গৃহস্থ যাতী ও ভীর্থকামী সহ্যাসীদের অবর্ণ" 
নীষ কণ্ট দৌখযা তীহাব প্রাণ গবগাঁলত হয । সংকল্প স্থির কবেন, এই তীর্ঘকামীদের 
জন্য দেবা ও আশ্রষেব ব্যবস্থা কবিতেই হইবে। 

উত্তর ভাবতেব বহু ধনী ব্যন্তিৰ কাছে গিষা 'নজ্রেৰ পাবঞ্পনাব বথা বাং কাঁলেন। 
সবাই নিবৃধসাহ কবেন--স্বামীজী, এ ষে কোটি টাকাব ব্যাপান । দেশেন লবকাবও 
এতবড় কাজেব ভাব নিতে সাহসী নন। ভিক্ষে কবে আপান কতটা কশ্বেন ? 
কঁলিকাতাব এক শেঠ ক্ছ টাকা দিলেন, হ্যযীকেশে একটা ছোট ছত্র খোলান জনা । 

স্বামীজদ ইহা দিধা কাজ শব কাঁবলেন। যাত্রীদের জন্য জল, হোলভালা ও গড় 
শবতবণেব ব্যবদ্থা হইল । 

একবাব এক প্রাচীন নাধু বিবন্ত হইযা স্বামীভীকে কাহলেন, "দ্যাখো, যাতাদেন 
অশ্রয়েব নাম কবে এবং নিজেব গ্রাতিষ্ঠাব মোহে এধননেন ভণ্ডামি আন চাালও না, 
বাঁদ পাবো? তাদেব জন্য ডাল বুটিব বাবন্থা কবো 1৮ 

স্বামীজী করজ্রোড়ে কহিলেন, “আপান আশীর্বাদ কবুন। তাই যেন ববতে পাল ।” 
অতঃপব কিকাতাব কষেকাঁট শেঠেব আনূকৃল্যে অঙ্পাঁদনেন মধ্যে হয়াকেশে 

স্বামীজী অন্নচ্ইর গ্ছাপন কাঁবতে সমর্থ হন। 
1সংখানাব প্রীস্ধ ধনী দেবী সহাষ টীবডে ছিলেন কুপণাশয | ক্বামীজৌন ব্যাডদেন 

প্রভাবে তিনি বশীভূত হইলেন । অন্নক্ষেত্নে সাহায্য দিতে লাগিলেন অনেন্ত অর্থ। এই 
সমধে হযীকেশেব ভবত মাদ্দবেব মোহান্ত বামবতনদাদভী তাঁহাকে নানাভাবে নাহায্য 
কবেন । 

কমে স্বামাজী খুবজা, কালিকাতা ও বোম্বাইষেব ধনশীদগেব নিকট হইতে তাঁহার এই 
সেবা পবিকঞ্পনাব জন্য প্রভূত অর্থ সংগহে কবিতে থাকেন । 

অন্বক্ষেত্নেব উন্নতি নানাভাবে সাধত হইতে থাকে । কিন্তু স্বামীর িনসর্যা তিক 
একই ধাধাষ বাঁহযা চলে। জীবনেব শেষ পর্যাষ অবাঁধ (তিনি মাধবী কাবযা প্রাদাহোদন 
চালাইতেন। দিজেব প্রাতন্টিত অনক্ষেত্রে অন্যান্য সহ্যাসীদেন মতই গ্হণ কশ্তিন 
ডাল বৃঁটিব ভিক্ষা । ইহাব পাঁববর্তে হ্বষং [তান সহবে কাজের জনা গল হইতে সে 
বহন কাবা আনিতেন। কেহ আপাতত কবিলে উত্তর দিতেন বিনা পরিশ্রমে বালে 
বটি খেলে তা হয হাবামেব তার বৃটি। আবো বালতেন-প্রতোক মানযেই জবা 

অপব মানৃষের সেবা কবা-কাধিক, আঁর্ঘক বা বাচিক ভবে । ভাহাহ পাধান 
থাঁকিত একাঁট কালো কম্বল, শষ্যাও ছিল একটি কম্বল নাত! এই বদ্বল বাবহাতের 

জন্য জলগাধাবণেব মধ্যে তাঁহাব ন্যম হয ব্যবা কলীকমলাওয়ালা । তাঁহার প্রতিষ্ি 

সেবা প্রাতষ্ঠানেব নাম হইযাছে--বাবা কালী কমলীও্যালা পাবে কেট 
স্বামীভীব প্রেবণায় উদ্ধ্ধ হইলা শেঠ দুল্বামল নেকলগোলা দছমণচশেঃ 

প্রীসন্ধ লৌহ সেতুটি ৫০ হাজাব টাকায় নির্যাণ কলাইযা সেন পূর্বে ছি আনে 
একাঁটি দাঁড়ব পুল | অনেক সময় বছ্ধ বৃগ্গ বা অসতর্ক যোনি ভনেহানি ঘটত 



৪৭০ ভারতেব সাধক 

দ্বামীজীব আদর্শে ঝনেঝুনওয়ালাজী হাঁবদ্বাবেও একাঁট বৃহৎ ধর্মশালা দ্থাপন কঁধিয়া- 
ছিলেন। 

চ্বামীজীব বিবাট সেবা প্রাতঞ্ঠানেব প্রধান ধাবকও বাহক হন ব্বামী বামনাথজী এবং 
গ্বামী আত্মপ্রকাশজা। এই দুইজন ছিলেন যথাক্রমে তাঁহাব দ্দিণ ও বাগ হাত স্ব 

স্বামী ভোলানন্দ মহাবাজের সাহত স্বামী বিশৃহ্ধানন্দেব (বাবা কালীবমলন- 
ওয়ালাব ) খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল । গ্রযোভ্বনবোধে উভয্নে উভয়কে পংগঠনেব কাজে নানা" 
ভাবে নহায়তা কবিতৈন। 

দ্বামী বিবেকানন্দ পাবর্াজ্রক অবস্থা এক নময়ে কালদকগলী বাবাব সাঁহত সাক্ষাৎ 
কবেন । উভয়ের মধ্যে নানা তত্তালোচনা হব । বিবেকানন্দ বাঁলযাছিলেন, সাবা 
ভাবতে বাবা কালী কমলীওধালাব মত এমন কম্'বোগদ আব দৌখ নাই । দেশের 
কল্যাণেব জন্য এমান ধবনেব কমা" মহাত্মারই প্রযোভরন সবশাধক 1 

ব্তগানে সাধসমাজে জ্বামীজীমহাবাজ্রেব সন্বথ্ধে বাদানুবাদ বাহবা 1গবাছে। 
কেহ বলেন, 'তাঁন ছিলেন সন্যাসী, কেহ বলেন, না, 'তাঁন উদার্সী। প্রথম পক্ষে 

যতি, খতবর্ষ পর্বে উদাসী সন্প্রদাবেব নামেব সাঁহত আনন্দে নংযোগ ছিল না। 
তাঁহাবা দাস, মুনি, ধাঁ প্রর্ভীত সংযোগ কাঁবতেন, যাহা জন্যাপ দঁতটগোচব হল্প 
দিতারত জ্বামীজা মহাবাজেব প্গবমহাবাজ্রেব নামান্তে ও আনন্দ বোগ বহিরাছে। 
তৃতীধ য্যান্ত হইল কার্শীধামে দনন্যাসীপ্রধান, বিশেষ কাঁবধা তৎকালে তো বটেই। 
অগব পক্ষে ধ্ান্ত ছইল তান উদা্ী সপ্্রদাষেব পবমহংস গ্রেণীভুন্ত। স্বামী মহাবান 
কাষারদ্বব পাবিধান কবিতেন না-বাহা স্্যাসীব একমাত্র পোশাক । কিন্তু ভিন 
কালো বদ্বল ব্যবহাব কাঁবতেন । উদদাী সন্প্রদাষে চার গ্রকাব বর্ণের বল্ল গ্রহণের 
নিযঘ আছে। 

“স্যাহ সফেদ জব্দ লবখাই- 
জেবা লে পাঁহবে সো গুবৃভাই।” 

_ অর্থাৎ কৃষ, ছ্বেত, ঘোব লাল এবং গোলাপ? (গোঁবক) বর্ণের বন্ম যান ধাবণ কারবেন, তানই গুবৃভাই অর্থনৎ উদাপীন সপ্পরদাষের মহাত্বা। 'দ্বিতীবত স্বামীন্রী 
মহারাজের স্থানাভাঁপন্ত বানাথজীও ছিলেন উদাসী, মতাননে নাথ ন্প্রদাযভুন্ত | কন্তু 
আত্মপ্রকাশজী ছিলেন উদাসীন । তৃভীষত সন ১৯২৬ খুঙ্টাব্দে স্বামী বামনাথদ্রীব তিবোধানান্তে স্বামী মাণবামক্রী উত্ত আসন অলগ্কৃতি ববেন। তানও ছিলেন উদাপীন গপ্প্রধারের মহাত্মা । শিষ্য পবদ্পবা না হইলেও একই সম্প্রদাষেব পাধ্ব দ্বাধা দেবকেব 
আন অলঙ্কৃত। 

দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ জনসেবায় একান্তভাবে রত থাকাব পব ৬৫ বসব বযসে ১৪৯৬ 
খৃষ্টাব্দে দ্বামীজী শিবপূবা কাশীধাগে নধ্বব দেহ গাঁবত্যাগ কবেন | 

সহম সহম্র নবনাবী এই মহাত্মাব প্রতিষ্ঠিত অন্নসন্ধ ও চাট হইতে সাহাষ্য লাভ 
কাঁরতেছে। তাঁহাব গণ্টায়েং ক্ষেত্রে দন্পাত্তব পাঁধমাণ আজ হইবে কোট টাকাব আঁধক। 







নামন্তুী 

অকল্যাও লর্ড ২০১ 
অক্ষয বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯, ৭৬, ৮০ 
অক্ষোভা মুনি ২৩১-৩৩ 
অধোবনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭১, ৭২ 
অঙ্গদ, গুবু ২৭২, ২৭৪, ২৭৬-৮০, ২৮৩- 
৮৪, ২৮৮, ৩০৬-০৭, ৩২৪-২৭ 
অচ্চান দিক্ষিত ২৪১-৪২ 
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৩৯২, ৩৯৪ 
অতুলবিহাবী গুপ্ত ৭১ 
অদ্বৈত ৩৪২, ৩৯৭, ৪১৬-১৮, ৪৩৩, 
৪৩৮, ৪৪২ 
অনন্তবাম চট্টবাজ ৪৬৭ 
অনস্ত সৃবী ২১৬-১৭ 
অন্ধ ভোজবাজ ২৪১ 
অভযচবণ বাষ ১৩২-৩৫ 
অভযা ৪০-৪১ 
আঁভবাম গোস্বামী ৪৫৩ 
অমবূ ২৮১ 
আশ্বনী ২১১-১২ 
আঁশ্বনীকুমাব দত্ত ৩৯৬-৯৭ 

আকবব, সম্রাট ২৫৭-৬৮, ৩১৪-১% 

আৰু কুবমী $৭, &৮, ৬১, ৬৫ 
আত্মপ্রকাশজী ৪৭০ 
আনন্দনাথ ১৫৩ 
আমীব খুসবব্ ২২৩ 
আলাউদ্দীন খল্জি ২১৩-১৪, ২২৩-২৪ 
আলা শাহ ৩০৩ 

আল্লাইযাব খান ৩০১-০২ 

আশুবাবু ৩৯৪ 
ঈশ্বব চেধুবী, ডাঃ ৯৩ 

ঈশ্ববপুবী ২৪৩, ৪৩৭, ৪৪৫ 
ঈশ্ববী ৪৬৪, ৪৬৬ 

ঈশ্ববী নাবাধণ ংহ ৩৮ 

উত্্বলা দেবী ৪১১ 
উদ্ধবদাস ৪৫$৬-৫৭ 
উপেন দন্ড ৩৯৮-৯৯ 

উমানন্দ, সাধু ৩৭৫ 
উমাপদ মুখোপাধ্যায় ১১ 
উমেশবাবু ৭৮, ৭৯ 

উাঁমলা দাসী ৪০০-০২ 

একনাথ ২৩৫ 

এলাচীনাথ, পীব ৬৫ 

কবিকর্ণপুব ৩৪৯, ৪৩৮ 
ববীব ২৩৫ 
কল্যাণদাসঙ্গী ১৩৩ 
কাণচনলাতিকা ৪৬৬ 
কান্তিচন্্র সেন ৭ 
বাপুব ২৫৫-৫৬ 
কাফী খান ২৩৩ 

কালী (জভেদানন্দ ) ৩৬১ 

কালীকুমাব ধা ৪৩, ৪৪ 
কাশীমাঁণি দেবী ৪২ 
কাশা মিত্র ৩৪৮-৫০ 

কাশীখব গোদ্াদা ৪৬০ 

বিুনিনাথ ২৯৬ 
বিশান ৪৬৮ 

কু মলির ৩৯৪ 

বুদ চট্টবাজ ৪৬৬ 
কুগ্তনদাদ ২৫১৫৪, ২৫৬-3৮* ৯৩ 

কুলদানন্দ বক্ষচাবী ৮১ 
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কুফদাস ২৬৯, ২৫৪, ২৬০-৬১ 
কৃফদাম কাঁববাজ, কবিরাজ কাব ২ ৬২, 
২৬৫, ৩৩৪, ৩৩৭ ৪১৩, ৪১৫ 
কৃষদাস বাবাজী ৪১৭ 
কৃষদেব বায, বাজা ২৪০-৪২, ৩২৯ 
কৃষ্ণাপ্রযা দেবী ৪৬৬ 
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায ১৮৮ 
কৃষ্ণ বল্পভ ৪৬২ 
কৃষ্ণানন্দ দ্বামী ৩৪৪ 

কেবলানন্দজী ৪১, ৪২ 
কেশব ভাবতী ২৪৩ 
কেশব সেন ৩৫৫-৫৬ 
কেশানন্দজী১ ৪৮ 
কেশবানন্দজী২ ১৯৯ 

কৈলাসপাঁতিবাবা ১৬৬-৫৯১ ১৬২) ১৬৪ 

ন্র্যাপা” ১৫৭ 
ম্ন্তন্দ্র বসুমল্লিক ১৪ 

খাকী বাবা ৬? এ 
খাজান সিং ৩২৭ 

খিওযষান ২৭৮ 

গঙ্গা ২৪৭-৪৮ 
গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য ৪৫$৮-৫৯ 
গঙ্গাধব ৩৬১ 
গঙ্গো৷ ৩১৯-২০ 

গ্রণপতিত্বামী ৫ 
গণেশ ১৫ 
গাঁতগোবিন্দ ৪৬৬ 
গদাধর পাঁণ্ত ৩৯২-৯৩ ৪২৮-৬০ 
গবীবদাস, ১১৭-১৮, ১২১, ১২৫-২৭ 

গারধারী ৩০৩, ৩০৫ 

ভাবতের সাধক 

ধগবিণচন্দ্র ঘোষ ৩৯৪-৯$ 
গাব বিদ্যার ৩৯৪ 

গ্োকুলনাথজী ৬৫ 
গ্রেকুলানন্দ দাস ৪৬৪ 
গোপাল চক্ুবতী১ ৪১৫-১৬ 
গোপাল চক্রবতাঁ ৪৬৩-৬৪ 

গোপাল চাবিধা, এ, ভি, ২৩১ 
গোপালনাথজী ৫১, &৩-$৫) ৬৭ 
গোপীজনবল্পভ চট্টবাজ ৪৬৬ 
গোপীনাথ ২৬৮ 
গ্োপীনাথ (বায ) ৩৪৬-৫৯ 
গোপীনাথ আচার্য ৪২৩, ৪৫৫ 
গোবর্ধন মজুমদাব ৪১৫ 
গোবিন্দ ২৭৪ 
গোঁবন্দদাস ৪২৫ 
গোবিন্দ ভষ্ট ২১, ২২ 
গোমতী স্বামী ১০৪-৪৫) 
গোবখ্নাথজী &০, ৬৩, ৬৪, ৭১ 
গোবাই কাজী ৪১৯-২০ 
শৌনাইা ১১৮-১৯ 

গোৌঁডমোহন ( সবকাব ) লাহিডী ২৭ 
গোঁবাঙ্গগ্রিষা দেবী ৪৬৪-৬৬ 
গোবীদাস গরিত ৪৩৮ 
গোঁবীমাতাজী ২১০ 
গৌবীশংকব গহাবাজ ১৩০) ১৮২, ১৩৫ 

চর্ভীচবণ বসু ৯৪ 
চণ্ডীদাস ১৫৩, ৩৫৬২ 
চন্দ্রমোহন দে ৪৫ 
চবণদাসজী ৩৮৭, ৩৮৯-৯১৭ ৩৯৪১ ৪১০ 

চৈতন্য ২৩৫ 

ছোট হবিদাস ৩৪৫ 

জগদ্বন্ধু ৩৮২-৮৭, ৪১০ 



জটিযাবাবা ৬৫ 
জযকানী দেবী ১৫৫ 
জয়দেব ১৫৩,৩৫২ 

জযমারাযণ যোষাল ২৭ 

জীজেনরনাথ দত্ত ৩৭/-৭৯ 

দরগা ৩১০-১১। ৩১৫১৪) ৩২৪-২৭ 

ঠাকুবদাম ১১৭ 
ঠাকুরদাসবাবা ৬০ 

উবদন ৯১ 

তগা সাধু ২৭৬-৭৭ 

তবক চট্টোগাধ্যায ৩৯৫ 
জবকদী (দ্বামী শিবানন ) ৩40 
অর গ্রামাণিক ৩১৪ 
1বাকিশোব চৌধুবী (সন্তদাস ) ১৩০- 
৩৯) ১৩৫-৩১১ ১৪৩ 

তবাকুমাব কৰিব ৩১৪ 

তুকাবাম ২৩৫ 

তুবীযাননদ, স্বামী ৬১। ৩৭৮ 
তুঁলসীবাম ৩৫৫ 

তেন্্রভান্ ২৭২ 
তৈলদস্বামী ৩৫ 
তোতাবদ্থা ২১ 

ক বাবা ২ 
দতারেষ ১৫৩ 

দিলীপ সিংহ, গ্রিস ২০৬ 
দর্ঘা কাউ ৩০৯ 

দযানিধি ঝা ১৭ 

৪৭৫ 

দাতু ২৫৩৮৪. ১৫৬ 
দানী ৩২৫ 
দামোদধ দাস ২৫৩। ২৬% 

'দব সি, বাহ ৪১৪ 
'দিলিববনাথহী ৬৭ 
দীনবন্ধু দান 848 
দখী ৪৪ 
দুববামল ধুনবুনংালা ৪৯১ 
দুর্গীচবণ গু ৩৫২ 
ুর্গাদাস দরকার ১৫৫) ১৬০ 
র্বাস৷ ১৫৩ 
দেবদামহী ১০০-০২। ১০৬। ১০-১৩ 
দেবী সহায টীবড়ে ৪৬৯ 
দ্রৌপদী 9৬৪, ৪৬৬ 
দিত হাবদান ৪৬৪ 

ধাবেন্্র (মান ) ৩৬৯ 

নথেন গা ১৭০-৭১ 
নন্দ বাবাদী হাড়ি ১৬৭ 
নবকুমাব বিশ্বান ৬০ 
নবদীপ গার্লিক ৩৯৭ 
নবাদিহ বাও ২৩) 

নবহবিদাস 8০৫) ৪১৫ 
নবহাৰ পরবকাব (ঠাবুন) ৩৫৩। ৪$৯। 

৪৬৩ 
নবেন, নবেন্রনাথ (ববেবানন্দ) ৩$৯-০৪ 

নবোজ্ঞা দান ১১৭। ৪৫৭-৫৮। 8৬০৪ 

নরমদাবাই ১৭৪৭৬) ১ 

বমেশচন্ সহুদাক উঃ ২২৪, ২৪০ 

বনেশচন্্র দিত দার ৯২৭৯৩ 
বাখাল | ্কাদী হান) 5৫৫৫৩ ৩$১ 

বাখালাননদ ঠাকুর ৩৯৭ 

বাব চতর্তা 8৬৪ 
বাজকুনারী ১৫৪, ১৫৬, ১৫১-৬০ 

বাধাকৃষ আচার ৪৬5 

বাধামোহন গোগনী ৪৬৩ 
বাধকারঠন ৩৮২,6৮৪ 



৪৭৬ 

বাম১ ৩৯, ৪০ 

বামং ৩২৫-২৬ 
বামকিজ্কব দাস ৩১১৫, ৩৯১৭-৯৮ 

বামকৃষণ চট্টুবাজ ৪৬৬ 
বামরু্ বোস ৩৮০ 

বামকৃষ্ক ভাগ্ডাবকাব, ডঃ ২৫১ 
বামকৃষণানন্দ, স্বা্গী ৩৬৩ 

বামগিরিজী ১৮৫ 
বামচন্দ্র কবিবাজ্র ৪৬৪ 
বামচন্দ্র খান, বাজা ৪১৩-১৪ 
বামচন্দ্র, বাজা ২২৩ 
বামচবণ ১৬০-৬২ 
বামচবণ তেওবাবী ৮৯,৯০ 
বামচবণ বসু ১৪৫৮৮ 
বামতাবণ ভীচার্য ৭, ৮ 
বামদযাল ৩৫৫-৫৬ 
বামদাস ৩৮৪ 
বামদাস । জেঠা ] ৩০৯ 
বামনাথজী ৪৭০ 
বামফল ১৪৯ 
বামবতন দাসজী ৪৬৯ 
বাজা বামকৃষ্ণ ১৫৩-৫৪ 
বামানন্দ ২৩৫ 
বামানুজ ২১৫-১৯, ২৩৮-৩৯, ২৬৭ 
বামেশ্বব ৭৩ 
বৃপ (গোস্বামী ) ২৪৩, ২৬২, ৩৪২, ৪২৪ 
৪১০ 
বোজ। এ. ৩১৮; ৩২১ 

লকৃহার্ট, উইলিষম ৯০, ৯৩ 
লক্ষ্মণ ভট্ট ২৩৫-৩৮, ২৬৬ 
লক্ষমীনাবাযণ চটুবাজ ৪৬৭ 
লক্ষী প্রষা দেবী ৪৫৮-৫৯ 
নঙডা ৩২৩ 

লছমনমালা ৯৮ 
লাটু; ( অদভূতানন্দ ) ৩৬০ 
লোকনাথ ৪৬১, ৪৬৪ 
লোকানন্দ আচার্য ৪৪৯, ৪৫১ 

ভাবতেব সাধক 

লোচনদাস ৪৫১, ৪৫৪ 

শওকরাচার্য ২০৮ 
শঙ্কবানন্দ ৪৬৮ 
শচীদেবী ৪২৭, ৪৩৯ 
শশী মহাবাজ ৩৬১, ৩৬৩ 

শান্্রী, কে, এন ৩২৯ 
শিব বাবা ২৮ 
শিববাম ২-৪ 
শিবানন্দ সেন ৪৩৮, ৪৪৭ 
শিশিবকুমাব ঘোষ ৩৯২ 
শাশিবকুমাব বু ২০০ 
শূরুম্বব ৪৩৭ 
শৈলেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যাব ৯৩ 
শ্যামচবণ লাহিড়ী ২১, ১৮৫ 
শ্যামানন্দ ৪৫৮, ৪৬০-৬১, 8৬৪ 
শ্রীকৃফচৈতন্য ঠাকুব 8০০, ৪০৪, ৪০৯ 
শ্রীকৃফটৈতন্য শান্্রী ৩৮৬ 
শ্রীগোপাল ভর্টগোস্বামী ৪৬০-৬১৯, ৪৬৪ 
শীগোবাঙ্গ ৩৯৭, ৪২৩, ৪২৮, ৪৩২ 
৪৩৮-৪০, ৪৪২-৪৫, ৪৫০-৫১, ৪৫৭-৫৯ 
শ্রীচৈতন্যবাস ( গঙ্গাদাস ) ৪৫৮ 
শ্রীচৈতন্যদাস (বাব হার্সীর ) ৪৬৪ 
শ্রীচৈতন্যদেব ২৪৩-৪৬, ২৬১-৬৫, ২৬৭, 
৩২৯১ ৩৩৩-৩৫, ৩৩৭-৪০১ ৩৪২-৪৫, 

৩৪৮-৫৩, ৩৯২-৯৩, ৪১৯-২২, ৪২৬, 
৪৪৫-৪৯) ৪$৬-৫৭ 
শ্রীজীব গোস্সামী ৪৬০১ ৪৬৪-৬৫ 
শ্রীধব ২, ৩, 8৪ 
শ্রীনিবাস ৪৫৭ 
শ্রীপাক ২১১ 
শ্রীবাস ৪৩৮, ৪৪০-৪২ 
শ্রীমান পাঁওত ৪৩৭ 
শ্রীবামকৃ্ণ ১৭১ ১৮, ৩6৫, ৩৫৮৬০, 
৩৬৩১ ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭৬, ৩৮১১ ৩৯১, 
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